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مجاهدین  ساالنه  عملیات  آغاز  از 
امارت اسالمی در سال جاری تحت 
سپری  ماه  چندین  »الخندق«  عنوان 
مختصر  نگاهی هرچند  اگر  که  شده 
انداخته شود به فضل و نصرت رب 
عملیات  که  شود  می  دیده  العالمین 
الخندق از جمله عملیات های بسیار 
اخیر  سال  چند  در  مجاهدین  موفق 
نیمی  از  بیشتر  که  کنون  تا  و  بوده 
است  مانده  باقی  آن  زمانی  فرصت 
الحمد به دستاوردهای  مجاهدین هلل 
عملیات  جریان  در  سترگ  و  کالن 
خوشی  موجب  که  اند  یافته  دست 
راه  مجاهدین  روحیۀ  تقویت  ملت، 
راه  مبارزان  سربلندی  سبب  و  حق 

آزادی شده است. 
مرکز  فتح  فراه،  والیت  مرکز  فتح 
سرحدی  بنادر  فتح  غزنی،  والیت 
والیات  در  استراتیژیک  مناطق  و 
شمالی، فتح ده ها ولسوالی، تصرف 
صدها قرارگاه نظامی، و فتح هزاران 
پوستۀ )به اصطالح امنیتی( در گوشه 
عملیات  جریان  در  کشور  کنار  و 
مجاهدین  موفقیت  امسال،  الخندق 
را در صدر اخبار افغانستان، منطقه و 
جهان قرار داد اینکه مجاهدین واقعا 
را  باال  دست  رزمی  های  میدان  در 
داشته و طرف مقابل، اعم از نیروهای 
شکست خوردۀ اشغالگر و نیروهای 

اجیر و وابستۀ رژیم در حالت ضعف 
و شکست تلخ به سر می برند.

جریان  )در  فراه  والیت  مرکز  فتح 
کم  خود  نوع  در  الخندق(  عملیات 
نظیر بود که با موجودیت اشغالگران 
و قوت های تا دندان مسلح خارجی، 
در  توانستند  مجاهدین  الحمد  هلل 
اهداف  گردیده  داخل  شهر  مرکز 
دشمن  کلیدی  نقاط  و  استراتیژیکی 
و  مهمات  به  داده،  قرار  هدف  را 
یافته و سپس  تسلیحات الزم دست 

فاتحانه از شهر بیرون شوند. 
مهمترین  از  غزنی،  شهر  فتح  اما  و 
عملیات  در  مجاهدین  دستاوردهای 
تصرف  با  مجاهدین  بود،  الخندق 
کابل  کیلومتری  صد  در  غزنی  شهر 
توان  از  که  دادند  نشان  )پایتخت( 
بوده  برخوردار  العاده  فوق  نظامی 
دندان  تا  لشکر  حتی  چیز  هیچ  و 
ها،  امریکایی  شمول  به  ناتو  مسلح 
آنها  و  تواند  نمی  شده  جلوگیرشان 
در  را  خود  نام  غزنی  شهر  فتح  با 
زردی  رنگ  و  بردند  بلند  دنیا  تمام 
تاریخی برای اشغالگران بالخصوص 
بر امریکایی ها در سطح جهان رقم 
ناتو،  و  استکبار  نظامی  قوت  زدند؛ 
و  نهادها  تمام  و  دشمن  استخبارات 
ارگان های کشفی و نظامی داخلی و 
خارجی را زیر سوال برده و همکاری 

مردم و پذیرش مجاهدین توسط ملت 
را به دنیا خبرساز ساختند، فتح غزنی 
را  کابل  ادارۀ  نظامی  قدرت  عمال 
فلج کرد و اشغالگران، سراسیمه جز 
بمباردمان های کور هوایی دیگر هیچ 
شکست  رسوایی  نتوانستند،  کاری 
مثل  غزنی  در  او  مزدوران  و  امریکا 
سیلی محکم بود که در گوش امریکا 
خورد و پشت دشمن از قصرگلخانه 
در کابل تا قصرسفید در واشنگتن را 

به لرزه در آورد.
دشمن ذلیل و زبون اما تا حال تمام 
شکست های میدانی خود را با الف 
های دروغین در رسانه ها، تلویزیون 
ها، رادیوها و ویب سایت ها توجیه 
در عمل همه شاهد حال  کرده ولی 
اند که ادارۀ فاسد و شکست خوردۀ 
داخلی  جنجال  صدها  ضمن  کابل 
نیز  امنیتی  مسائل  در  البینی،  ذات 
ناکام  امسال  الخندق  عملیات  اثر  از 

گردیده. 
در نتیجه روحیۀ بلندی که اکنون در 
بین مجاهدین حاکم است و با مورال 
ضعیف که در صفوف دشمن سراغ 
های  شگفتی  شاهد  بسا  چه  داریم 
الخندق  عملیات  جریان  در  زیادتر 

بشویم. ان شاء اهلل تعالی
و ما ذلک علی اهلل بعزیز 

عملیات پیروزمندانۀ »الخندق« ستودنی است

مقاهل رس
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دور  راپورخبرسه  آمریکایی  های  رسانه  درحالیکه 
مذاکرات مستقیم طالبان با آمریکایی ها را درقبال صلح 
گفتگو  طالبان غرض  پایه  بلند  هیئت  که  رساندند  بنشر 
ازنزدیک مالقاتی  مقامات کشورازبکستان   با  تازه  صلح 
افغانستان خاصتا در  بودند     لکن در داخل  داده  انجام  را 
که  بود  الزم  بود.  درگرفته  خونین  جنگی  غزنی  والیت 
افغانستان  در  باید  صلح  پروسه  مذاکرات  روند  آغاز  با 
از شدت جنگ کاسته میشد یا اگرجریان جنگ کم هم 
نمیشد ال اقل باید به همان وضعیت قبلی  خود باقی می 

ماند. 
اینکه دراین مقطع زمانی حساس )روند مذاکرات  اما    
ها  آمریکایی  نقاط کشوربماردمان  تمام  درسطح  شروع( 
جنگ  وداخلی  آمریکایی  نیروهای  برخالف  وهمچنان 

طالبان هم شدت پیدا کرد.
 در این باره در نکات ذیل )علل آن را( می خوانیم :

شدت جنگ چرا؟ 
طالبان  مقامات  بین  در  مستقیم  مذاکرات  در اصل خبر   
به تقاضا ء و درخواست ازجانب آمریکایی ها  وآمریکا  
شروع شده بود روند عملی آن هم اول از جانب آمریکایی 

ها آغاز شد . 
انجام  دور  سه  طرفین  رسمی  تائید  بدون  مذاکرات  این 
نزدیکی  نیزدر  یافت و در نظر است که دور چهارم آن 

های فرا رسیدن عید سعید اضحی و یا هم بعدتر از آن 
انجام شود . 

های  رسانه  مذاکرات  همین  درجریان  حال  درعین  اما 
آمریکایی درمورد آن چنان خبرهای را نشرکرد که قبل 
ازمذاکرات یک نوع تشویشی را درذهن ملت افغان ایجاد 

کردند . 
چنان  هم  آمریکا  دفاعی  پایه  بلند  مقامات  آن  درپهلوی 
می  زور  وسیله  به  اینها  اینکه  گویا  که  کردند  اظهارات 
افغان درمیز  با رژیم  خواهند طالبان را مجبور کنند که  

مذاکره حاضرشوند .
برای مثال قومندان مرکزی ارتش آمریکا جنرال جوزیف 

وتل درهشتم  ماه اگست گفت که: 
»قوت های افغان تا زمانی به فشارهای نظامی خود علیه 
دولت  با  گفتگو  به  وادار  را  آنها  که  بدهند  ادامه  طالبان 
آمریکا  وزیردفاع  جنرال جوزیف  از  قبل  بسازند«  افغان 
جیمس متیس هم چنین اظهاراتی را کرده بود. سخن از 
وسیله  را  آن  و  بود  زده  طالبان  برعلیه  نظامی  فشارهای 

حاضریابی طالبان دانستند . 
ازلحاظ دیپلوماتیک درجریان روند مذاکرات صلح آمیز، 
جنگ و زور آزمایی، آنهم از جانب کسانی که در میدان،  
منفی  اثرات  شده  یاد  روند  در  باشند  باخته  را  جنگ 

میگذارد .
مقامات سیاسی و نظامی طالبان درجریان روند مذاکرات 

عبدالرحیم )ثاقب(جنگ غزنی چرا؟
نويسنده و مبصرمسايل سیاسی

  ترجمه: سعید مظلوم یار
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دقت  به  را  آنان  عملکرد  و  آمریکایی  جنراالن  اظهارات 
زیرنظر دارند مقامات شان مجبور شد که درمیدان نظامی 
جبهه  در  که  بدهد  نشان  که  بزنند  اقدامات  به  دست 
آمریکا  نظامی  ازفشارها  اینکه  نه  دارد  باال  نظامی دست 

متاثرهستند . 
خواست امتیاز سیاسی :

درجریان  را  غزنی  جنگ  سیاسی  گران  ازتحلیل  بعضی 
وخواست  طلبی  مافوق  طالبان  ازسوی  مذاکرات 

امتیازسیاسی آنان میدانند . 
اما واقعیت اینست که جنگ غزنی در کشور برای تحرکات 
تازه دیگر نظامی غرض امتیاز سیاسی درمذاکرات نی ؛ بلکه 
این درواکنش آن جنراالن ومقامات جنگ ساالرآمریکایی 
واظهارات جنگ طلبانه آنان پاسخ وعکس العمل طالبان 

بود که قصدا به این چنین کردار مجبور ساختند .  
زیراکه به این سخن جنراالن وکارشناسان امور نظامی آن 
اعتراف دارند که طالبان درافغانستان ازلحاظ نظامی نسبت 
باالی  دست  وهمین  دارد  را  باال  دست  ها  آمریکایی  به 
مطابق خواست  که  کرده  مجبور  را  ها  آمریکایی  طالبان 

طالبان با آنها مذاکراتی مستقیم داشته باشد.  
مگر باز درمیان مذاکرات مقامات نظامی آمریکایی چنان 
فشارنظامی  ازطریق  اینکه  گویا  که  کنند  می  اظهارات 
طالبان را مجبور کردند که این خالف واقعیت ها است . 

واکنش نظامی طالبان :
با  بطور رسمی درمورد مذاکراتی مستقیم  تاهنوز  طالبان 
آمریکایی ها چیزی نگفته اند اما درسطح نظامی مقامات 
آمریکایی وزیر دفاع جیمس متیس وجنرال جوزیف وتل 
پاسخ اظهارات جنگ طلبانه آنان را عملی واکنش نشان 
داد درعین حال باوجود این اظهارات همزمان دروالیت 
چنان  را  خود  عملیات  جریان  افغانستان  مختلف  های 
سرعت بخشیدند که درکنترول نمودن آن، هم آمریکایی 
ها وهم آن تربیت یافتگان مجهز نظامیان داخلی  ناتوان 

و بیچاره گردیدند .
ومرکزی  استراتیژیک  ازموقعیت  عملیات  این  جریان 
والیت غزنی آغاز الی دایکندی، هلمند، بادغیس، فاریاب، 
جوزجان، قندوز، بغالن، تخار، ننگرهارو بدخشان رسید 
داخلی  نظامیان  هم  نه  و  ها  آمریکایی  نه  یک  هیچ  که 

نتوانستند که پیش روی شان را بگیرند.
را  داعش  نظامی  قوت  آن  جوزجان  دروالیت  طالبان 
مسکو  خود،   تبلیغاتی  کمپاین  برای  ها  آمریکایی  که 
بسیار  به  ترساند  می  آن  از  را  میانه  آسیا ی  وکشورهای 
نابود کرد که اگرتوسط چرخبال های  کم وقت محدود 
دولتی بدستور آمریکایی ها نجات داده نمی شدند ممکن 

دیگرنام پدیده داعش را درافغانستان کسی نمی شنید . 

از دست دادن چانس فرصت آتش بس به مناسبت عید 
سعید اضحی :

به مناسبت عید سعید  اعالن آتش بس سه روزه طالبان 
فطر درکشور درتاریخ چهل ساله جنگی یک معجزه بود 
که  درکشور جنگ زده درمورد صلح امیدی برای افغان 

ها پیدا شده بود. 
قربان  سعید  عید  بمنابسبت  باردیگر  که  میرفت  انتظار 
را  عید  این  شوند  مستفید  فرصت طالیی  این  ازخوشی 

نیزهم درفضاء امن و آرامش سپری کنند . 
اما مقامات آمریکایی دربین روند مذاکرات بااستفاده از زور 
غیرمسوالنه   واظهارات  نظامی  کردن  وفشاروارد  آزمایی 
این چانس طالیی را ضایع وافغان های که امیدی اشتیاق 

صلح را داشتند از خوشی آن محروم نمودند .
بخاطریکه دور قبلی آتش بس هم حسن نیت وا بتکارعمل 
به شکل غیرمستقیم  آمریکایی  مقامات  بود که  طالبان  با 
که  کردند  می  وانمود  قسمی  خود  تبلیغاتی  درکمپایین 
تالش  نتیجه  در  آمده  وجود  به  بس  آتش  اینکه  گویا 
اگر طالبان آتش بس  بار  این   . پیوسته  بوقوع  آنان  های 
را اعالن می کردند حتما آمریکایی ها از آن درتبلیغات 
خود استفاده جویی کرده که این هم یکی ازخواست های 
طالبان  از جانب  گویا  که  بود  طالبان  از  مذاکرات  در  ما 

پذیرفته شد .
ها  آمریکایی  به  نزدیک  حلقات  هم  حاال  قسمیکه 
درحکومت وحدت ملی به شکل غیر رسمی این زمزمه 
ها را ته وباال می کنند که آتش بس در عید پیش رو یکی 
ازپیش شرط های شروع مذاکرات مستقیم آمریکایی ها با 

طالبان بوده که به وقوع خواهد پیوست . 
خالصه : 

 آمریکایی ها در افغانستان سعی وتالش شان بنام پروسه 
صلح  بخاطر بردن جنگ باخته خود می کنند اینکه آنان 
در این مدت ۱۷ ساله از جنگ مستقیم چیزی را به دست 
نیاوردند با استفاده ابزاری از نام صلح نیز هیچ چیزی را 

بدست آورده نمی توانند . 
    تلفات بشری ومالی جنگ خونین غزنی هم بدوش 
افغان ها بار شد  که در جریان سخن صلح آمیز، آمریکایی 
بوقوع  به  آن  درنتیجه  که  زد  اقدامی  چنین  به  دست  ها 

پیوست . 
آزار  را  افغانان  صلح  بهانه  به  دیگر  باید  ها  آمریکایی 
ندهند، اگر واقعأ به دنبال نجات از منجالب گیر مانده در 
افغانستان بوده و راه نجات وخالصی را جستجو می کنند 
باید به شکل صادقانه  آماده روند مذاکرات شوند آن هم 

صادقانه و بدور از شرارت های تبلیغاتی.
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منسوبین و سربازان امارت اسالمی، برای سربلندی دین 
اهلل عز و جل از بدو تأسیس امارت اسالمی حاضر بوده 
اند تا جان و مال شان را فدای دین اهلل عز و جل کنند. در 
مقابل تهاجم دشمنان داخلی و خارجی، سینه های مملو 
از ایمان و عقیدهء راسخ شان را سپر ساخته بودند.و هم 

اکنون نیز برای هر نوع قربانی آماده هستند.
هر نوع تهاجم نظامی، اقتصادی و سیاسی دشمنان شرق 
و غرب نتوانست مجاهدین امارت اسالمی را از عزم و 
هدف شان دور سازد. و نه هم در ثابت قدمی شان کدام 
تزلزل رخ داده است.بر خالف آن؛ هر قدری که قربانی 
میدادند به همان اندازه عزم و ارادهء جهادی شان استوار 
تر و قویتر میشد.ما به چشم سر مشاهده نمودیم که وفات 
أمیرالمؤمنین مال محمد عمر مجاهد )رحمه اهلل( واقعًا از 
هم  از  معنی  به  صلیب؛  گان  نخبه  و  دشمنان  نظر  نقطه 
پاشیدن صف امارت اسالمی تلقی میشد.وقتی خبر وفات 
أمیرالمؤمنین نشر شد همگی فکر میکردند که دیگر کسی 
بنام طالب و از آدرس امارت اسالمی بر علیه رژیم دست 

نشانده و طاغوت مبارزه نخواهد کرد؟
آری!

آرزوهای  به فضل و کرم خاص خویش  اهلل عز و جل 
نمود. یکسان  خاک  با  را  اسالم  دیرینهء  دشمنان  همهء 
مال  أمیرالمؤمنین  آمریکایي  صلیبی  طیارات  وقتی  بعداً 
دشمنان  رساندند،  شهادت  به  را  منصور  محمد  اختر 
اسالم و جهاد آرزوی مشابه را برای بار دوم در سر می 

سیکوالر  تحلیلگران  و  غرب  پژوهشگران  پرورانیدند، 
اما همه روزه طوری وانمود می ساختند که بعد از این 
کسی بنام طالب وجود نخواهد داشت، اگر داشته باشد به 
گونهء خواهد بود  که بین هم خواهد جنگیدند و چندین 
امارت  که صف  دیدیم  شدند.ما  خواهد  پارچه  و  گروه 
اسالمی هنوز قویتر، مستحکمتر، راسختر، با عزم و ارادهء 
شجاعانه جهادی وارد میدان و صف جهاد میشدند، که 
بعد از ۱۷ سال برای اولین بار توانستند حتی والیات را 
فتح کنند. در حضور بیش از ۴۰ کشور و استخبارات قوي 
جهان غرب؛ امارت اسالمی اکنون میتواند آزادانه شهر ها 

را فتح کنند، اما این نشانهء ضعف است یا قوت؟
مجاهدین امارت اسالمی خاصیت آهن را دارند؛ وقتی یک 
آهنگر آهن را هر قدر در کوره و آتشدان توسط چکش 
و مارتول ضربه میزند به همان اندازه پخته میشود، یعنی 
هر قدر ضربه بخورد به همان اندازه قوت و استحکامیت 
اش بیشتر میشود.مجاهدین با آزمون ها و آزمایش های 
گرفته  آنها  از  سخت  امتحانات  میشوند،  روبرو  فراوان 
که گویا  میشود  برداشت  عام طوری  ذهنیت  در  میشود، 
امارت اسالمی شاید در برابر این آزمون و آزمایش تن به 

هر نوع تنازل بدهند، اما نتیجه آن معکوس میشود.
عزم و ارادهء قوي امارت اسالمی و شجاعت مجاهدین 
خواست  آمریکا  وقت؛  دجال  و  عصر  شیطان  که  بود 
و  مؤمن  ملت  بر  را  اقتصادی  و  سیاسی  های  تحریم 
مظلوم افغانستان وضع کند تا از این طریق تسلط طاغوتی 

قربانی های سیاسی و اقتصادی 
امارت اسالمی 

 ابن مبارک احمدزی
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خویش را بر منطقه و جهان دوام دهد.
رئیس  میالدی،   ۱۹۹۹ سال  جوالی  ماه  پنجم  بتاریخ 
کلنتن(  )بل  آمریکا  متحدهء  ایاالت  دموکرات  جمهوری 
فرمانی را صادر کرد که در آن بر امارت اسالمی تعذیرات 
بود.درست  شده  وضع  اقتصادی  گوناگون  تحریمات  و 
محمد  مال  أمیرالمؤمنین  تحریمات  این  از  بعد  روز   ۱۳
بیانیهء همه جانبه  انتشار یک  با  عمر)مجاهد( رحمه اهلل 
این اقدام خصمانهء آمریکا را که در آن مواضع و منابع 
کرد  نکوهش  بود  شده  گرفته  نشانه  افغانستان  اقتصادی 
شده  وضع  های  تحریم  که  خواست  آمریکا  ملت  از  و 
بر ملت مؤمن افغانستان را دوباره بردارند؛ در غیر آن با 

آفات و مصایب طبیعي روبرو خواهید شد.
حکومت ایران قبل از فرمان آمریکا در ماه سپتامبر سال 
۱۹۹۸ میالدی سرحدات تجارتی خویش را بروی تاجران 
ملی افغانستان بسته کرده بود.و همچنان هر نوع داد و ستد 
اقتصادی را هم در سطِح حکومتی و نیز در سطِح مردمی 
متوقف ساخته بود.وقتی آمریکا بر افغانستان تحریم های 
جدید اقتصادی را وضع کرد، حکومت آنوقت ایران ابراز 
خرسندی کرد. اما با آن هم از رونق کاالهای پاکستانی در 

بازارهای افغانی خیلی ها متاثر میشد.
اما در ۱۵ نومبر سال ۱۹۹۹ میالدی، بعد از تحریم های 
تازه آمریکا؛ حکومت ایران اعالن کرد که آماده است هر 
نوع سرحد و راه مواصالتی برای کاالی های افغانی را باز 
نگه بدارد.ایران در این کارش دو هدف را تعقیب میکرد. 
یکی اعالن مخالفت با آمریکا و دیگر اینکه کاالی های 
عین حال  در  کند.و  نزول  بلند؛  نسبتأ  بازار  از  پاکستانی 

میخواست سیاست توازن اقتصادی را نیز به پیش گیرد.
که  بود  میالدی   ۱۹۹۹ سال  اکتوبر  ماه  پانزدهم  دقیقا 
استعمار صلیبی آمریکایی برای پیاده ساختن تحریم های 
از قبل وضع شدهء اقتصادی خویش؛ خارج از افغانستان؛ 
ممنوعیت  آریانا  مسافربری  های  طیاره  آمد  و  رفت  بر 
اعالن نمود.حتی به سطح جهانی باالیش ممنوعیت وضع 

شد.
عربستان سعودی دومین حکومتی بود که امارت اسالمی 
اکتوبر  ماه  در  اما  بود؛  شناخته  رسمیت  به  را  افغانستان 
)ملل  متحد  ملل  خواهشات  طبق  میالدی،   ۱۹۹۸ سال 
کفری جهانی( و آمریکای صلیبی از دپلومات های امارت 
اسالمی خواست تا عربستان را ترک کنند. و ایشان واضح 
ملی کشور  مصالح  بخاطر حفظ  را  کار  این  که  ساختند 

شان کرده اند.
شورای  میالدی   ۲۰۰۱ سال  جنوری   ۱۹ یا   ۱۸ بتاریخ 
امارت  امنیت سازمان ملل در کنفرانس خویش؛ بر ضد 

اسالمی قطعنامه ذیل را صادر و اعالن نمود:

۱ – مقامات امارت اسالمی به هیچ یک از کشورها حق 
تواند  نمی  کشور  هیچ  همچنان  ندارند.و  را  کردن  سفر 

پروتوکول سیاسی برای شان بدهد.
۲ – امارت اسالمی افغانستان حق ندارد با یکی دیگر از 
کشورهای جهان تعهد و توافق نظامی نماید. و یا اسلحه 
و مهمات از آن خریداری نماید» و لو اینکه برای دفاع از 

خود باشد«.
۳ – خارج از افغانستان؛ هر نوع دارایی امارت اسالمی 

منحل میشود.
بیست و دو روز بعد از صدور فرمان سازمان ملل، بتاریخ 
بسته  فرمان  متحدهء  ایاالت  فبروری سال ۲۰۰۱  ماه   ۱۰
نیویارک  امارت اسالمی را در  نماینده گی رسمی  شدن 
صادر نمود. و هر نوع فعالیت سیاسی امارت اسالمی را 

ممنوع قرار داد.
چرا؟

بخاطریکه میگفتند؛
امارت اسالمی شیخ اسامه بن الدن )رحمه اهلل ( را پناه 

داده است.
پرورش  تربیه و  برای  اسالمی چتری شده است  امارت 

افکار و اذهان جهادی منطقه و حتی جهان اسالم.
زمان حکومت  در  بن الدن  اسامه  میشود  گفته  چند  هر 
ربانی به افغانستان آمده است، اما در آن زمان هیچ بحثی 
در بارهء وی صورت نگرفته است.فقط خواستند با این 
ایجاد  اسالمی  امارت  علیه  بر  مانع  نوع  بهانهء شان یک 
بکنند.امارت اسالمی به مانند حکومت ربانی به مؤسسات 
خیریهء که نقش و رسالت شان فقط صلیبی سازی بود 
امارت  کار  این  از  دشمنان  نداد.  فعالیت  اجازه  بس،  و 
اسالمی خیلی ها نا امید شده بودند و شاید از این نقطه 

نظر نیز میخواستند انتقام سیاسی بگیرند.
 ۹۹  –  ۹۵ میالدی   ۲۰۰۰ سپتامبر  الی  اسالمی  امارت 
قوانین  به  داشت.نظر  دست  در  را  کشور  اراضی  فیصد 
بین المللی حق این را داشت که سازمان ملل و بعداً ۲۵۶ 
ملل،  سازمان  اما  بشناسد؛  رسمیت  به  آنرا  جهان  کشور 
برتانیا،  و  آمریکا، هندوستان  اروپایي، روس و  اتحادیهء 
به رسمیت  را  اسالمی  امارت  اینکه  تنها  نه    ... و  ایران 
همچنان  ربانی  حکومت  از  حمایت  به  بل  شناختند،  نه 
ادامه دادند.حکومت ربانی را بر ضد طالبان هر نوع کمک 
بود   این  اما حقیقت  مالی و تسلیحاتی میکردند،  نظامی، 
که مقامات حکومت ربانی هیچ یک شان در داخل کشور 
و  خیالی  حکومت  یک  کشور  از  خارج  بلکه  نبودند، 

افسانوی درست کرده بودند.
از قربانی های سیاسی امارت اسالمی میتوان بطور ذیل 

یاد آوری کرد:
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نشست  ایران؛  پایتخت  در   ۱۹۹۷ دسامبر   ۹ در   : یک 
نشست  آن  در  و  شد  دایر  اسالمی  های  کشور  بزرگان 
أمیرالمؤمنین مال محمد عمر مجاهد رحمه  اینکه  بجای 
الدین ربانی دعوت به عمل  اهلل دعوت میشد، از برهان 

آمد تا در نشست یاد شده شرکت کند.
دو : در بیستم آگست ۱۹۹۸ میالدی؛ حکومت تروریستی 
ـ صلیبی آمریکا به امر بل کلنتن از بحیرهء سرخ عربی 
ننگرهار  باالی والیت های خوست  و  دو صد موشک 
در  که  نمود  فایر  جواز  و  حق  کدام  بدون  افغانستان، 

حقیقت این به معنی اعالن جنگ با امارت اسالمی بود.
سه : در ۲ سپتامبر ۱۹۹۸ در شهر دربن افریقای جنوبی؛ 
یک نشست کشورهای بیطرف دایر گردید که به خواست 
هند و ایران از افغانستان به برهان الدین ربانی دعوت داده 
شد تا در نشست مذکور شرکت کرده و سخنرانی نماید.

امارت اسالمی اصاُل فراموش شده بود.
چهار : از سال ۱۹۹۶ میالدی الی ۲۰۰۱ میالدی به گونهء 
غیر عادالنه و ظالمانه اعتبارنامهء حکومت سقوط شدهء 
ربانی را تمدید کردن و امارت اسالمی را به رسمیت نه 

شناختن.
پنج : بتاریخ بیست و هشتم آگست سال ۱۹۹۸ میالدی 
امارت اسالمی اعتبارنامهء خویش را با سازمان ملل ارائه 
کرد، اما از سوی آنها رد شد. زیرا آنها گفتند که امارت 
افغانستان زیر  در  را  زنان  بشر و حقوق  اسالمی حقوق 
اسالمی  امارت  بود،  چنین  آنها  زعم  است.البته  کرده  پا 
حقوق زنان را از نقطه نظر اسالمی کاماًل به ایشان داده 
اگر در چارچوب دموکراسی حقوق و رسالت  بود. زن 
جداگانه داشته باشد. بلی! امارت اسالمی همان حقوق را 
به آنها نداده، زیر اسالم امر به چنین چیزی نمی کند. اما 

بر خالف آن اعتبارنامه حکومت ربانی را تمدید کردند.
اسالمی؛  امارت  بر  از جمله فشار های سیاسی    : شش 
دعوت اتحادیهء اروپا از هیأت احزاب به رهبری احمد 
که  بود  میالدی   ۲۰۰۱ اپریل  ماه  دقیقا  بود.  مسعود  شاه 
احمد شاه مسعود با یک هیأت که متشکل از داکتر عبداهلل، 
مسعود خلیلی، انوری، بیر قل ازبک، و محمد عارف بود 
به شهر ستراسبورگ فرانسه؛ جایی که مقر پارلمان اروپا 
شدند  روبرو  گرم  استقبال  با  رسید.آنها  میشود  خوانده 
اروپا  پارلمان  و احمد شاه مسعود سخنرانی طوالنی در 
داشت. در بین سخنان خویش از هیچ نوع دروغ، کذب، 
تهمت و اتهام بر ضد امارت اسالمی دریغ نکرد.بعد از 
بلند  از رهبرای و مسؤوالن  اذهان کثیری  سخنرانی وی 
رتبهء اتحادیهء اروپا کاماًل بر ضد امارت اسالمی تحریک 
شدند.که نتایج آن را نمی توان درین نوشتهء کوتاه تحریر 

کرد.

و  سیاسی  و  نظامی  های  فشار  از  نمونه  چند  بود  این 
تحریم های اقتصادی که شرق و غرب بر امارت اسالمی 

وارد و وضع نمودند.
هدف شان دو چیز بود:

یکی اینکه جنگ در افغانستان باید پایان نیابد، دوم اینکه 
نافذ  و  تطبیق  را  اسالمی  شریعت  باید  اسالمی  امارت 
نکند، اگر میکند باید به تنازل ها تن دهد. به عبارهء دیگر؛ 
نظامی را بسازند که زنان در آن حقوق! داشته باشند. حقی 
را که اروپایی ها به زنان میدهند نه اسالم، امارت اسالمی 
باید یک حکومتی بسازد که مرکب باشد از هر دیدگاه و 
عقیدهء سیاسی. امارت اسالمی باید نظامی را به میان آورد 
که در آن یهودیت، مسیحیت، قادیانیت، بهائیت و غیره 
آزادانه فعالیت و دعوت کرده بتواند و هیچ مانعی بر علیه 
آنها وجود نداشته باشد. امارت اسالمی حکومتی بسازد 
که نامش جمهوری اسالمی اما فعل و عملش اصاًل ربطی 

به  اسالم نداشته باشد.
منسوبین و رهبران امارت اسالمی توکل بر اهلل عز و جل 
کرده و در مقابل همهء این تحریم ها و فشارهای گوناگون 
مردانه و شجاعانه ایستادند. به زور تسلیم نشدند، خود 
را به اهلل عز و جل سپردند، و شریعت اسالمی را اولویت 
دادند، هرگز حاضر نشدند تا با شریعت اسالمی معامله 

کند و تن به تنازل سیاسی  و حکومتی دهند.
آری!

کرام  علماء  نظام  یک  قیادت  و  رهبری  سطح  در  وقتی 
پیروزی  که  اهلل  شاء  ان  باشند.  داشته  وجود  و  حضور 
علماء  که  زیرا  بود  و حکومت خواهد  نظام  همان  ازآن 
کرام هرگز حاضر نخواهند شد تا ارزشهای واالی دین و 

شریعت خدای ناخواسته پایان بیایند.
امارت اسالمی تحریم های اقتصادی، تجارتی، محاصرهء 
و  گوناگون  های  ممنوعیت  استراتیژیکی،  و  دپلوماتیکی 
حاضر  اما  کردند  قبول  را  نظامی   – سیاسی  فشارهای 

نشدند تا با دین اهلل عز و جل معامله صورت گیرد.
با ارزشهای  اما  نظام ۵ سالهء خویش را از دست دادند 
و  نکردند،  معامله  شرعي  و  عقیدتی  اسالمی،  جهادی، 
ایشان  ندادند.  نشان  از خویش  تنازلی  هیچ  بحث  درین 
با از دست دادن حکومت ۵ ساله خود صفحهء مهم در 
تاریخ معاصر سیاسی اسالم را ورق زده و بنام خود ثبت 

کردند تا برای نسل های آینده یک درس شود.
پایان
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رژیم کنونی کابل یقینًا در بغرنج و بحرانی ترین دورهء 
خود قرار دارد. بر عالوه از مشکالت دیگر، رسوایی تازه 
ای که دامنگیر مقامات رژیم شده است راپورهای تغییر 
استراتژی ترامپ در قبال افغانستان و آمادگی امریکایی ها 

برای گفتگوهای مستقیم با طالبان است.
صرف نظر ازینکه نشست های مستقیم درمیان طالبان و 
هنوز  یا خیر - چون  است  گرفته  ها صورت  امریکایی 
هیچ یکی از هر دو طرف رسمًا تایید و یا تردید نکرده 
کابل  رژیم  که  دارند  اتفاق  تحلیلگران  و  آگاهان   - اند 
و  از چگونگی  نه هم  و  دارد  ها سهم  درین نشست  نه 
پیشرفت گفتگوها خبر دارد. مهم تر اینست که آگاهان و 
تحلیلگران نیز به این باور رسیده اند که نبود رژیم کابل در 
گفتگوهای طالبان و امریکا هیچ مشکلی نمی تواند ایجاد 
کابل طرف مستقیم جنگ  زیرا در حقیقت، رژیم  بکند. 
یکطرف  نشانده  دست  و  گماشته  حیث  به  بلکه  نیست 
فعالیت می کند. هرگاه خود آن طرف - که امریکایی ها 
است – وارد گفتگو شود، نیازی به دست نشاندهان باقی 

نمی ماند.
داکتر عبداهلل عبداهلل - رئیس اجراییهء رژیم کابل - روز 

وزیران  شورای  نشست  در  ۲۰۱۸م(  اگست   ۶( دوشنبه 
است.  جریان  در  کامال  افغانستان  »دولت   : است  گفته 
موضوع اصلی بحث، زمینه سازی برای مذاکرات مستقیم 
بین طالبان و دولت افغانستان است و فراتر از این چیزی 

نبوده و نیست.« 
باور  عبداهلل  های  این حرف  بر  که  اند  کسانی  کمتر  اما 
بکنند. عبداهلل و سائر مقامات رژیم به این خواب و خیال 
امریکا  و  هستیم  ناگزیر  ها  امریکایی  برای  ما  که  بودند 
فراموش  ایشان  بگیرد.  نادیده  را  ما  تواند  نمی  هیچگاه 
کردند که از ایشان تنها به حیث ابزار استفاده می شود. 
بلی، ابزار زرخرید و چند روزی، امریکایی ها به این باور 
رسوایی  و  ناکامی  سبب  نابکار  ابزار  این  که  اند  رسیده 
کنونی ما شده است. اما بعضی از سران و مقامات فاسد 
رژیم هنوز هم فکر دارند که ما برای امریکایی ها ناگزیر 

هستیم.
قبال  در  وی  تیم  و  ترامپ  سیاست  تغییر  واقعیت،  در 
افغانستان اگر از یکسو سران و مقامات رژیم را سراسیمه 
ساخته است، از سوی دیگر پیامی واضح با خود دارد که 
اکنون  و  است  خورده  ها شکست  آن  جنگی  استراتژی 

طالبان رد معرکۀ سیاسی
حبیبی سمنگانی
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بر رژیم  اتکا  یا  بر تشدید جنگ و  پافشاری  باید بجای 
پوسیده وآزموده، راه های بدیل را پیش رو بگیرند و از 

گزینه های دیگری استفاده بکنند.
از همینست که درین اواخر، گزینه های متعدد احتمالی 
به ویژه گفتگوهای مستقیم با طالبان و خصوصی سازی 
جنگ افغانستان، موضوعات داغ در میدیای امریکا بود. 
چند  گذشته  سال   – امریکا  دفاع  وزیر   – میتس  جیمز 
روز پیش از اعالن استراتژی جنگی ترامپ گفته بود که 
خصوصی سازی جنگ افغانستان یکی از گزینه ها است. 
خصوصی  نظامی  شرکت  رئیس  اخیر،  روزهای  درین 
ماموریت  که  است  داده  پیشنهاد  ترامپ  به  واتر«  »بلیک 
نظامی امریکا در افغانستان را خصوصی بسازد، به گفتهء 
وی : با این کار، هزینهء امریکا در افغانستان از ۴۵ ملیارد 
دالر به ۱۰ ملیارد دالر کاهش می یابد. گفته می شود که 
ترامپ و پسر وی موافق این پیشنهاد هستند. اما از نگاه 
آگاهان، با توجه به تجربهء ناکام خصوصی سازی جنگ 
هم  نه  و  ندارد  طرفدار  چندان  نه  گزینه  این  عراق،  در 

احتمال کامیابی.
گفتگوی  است  ها  زبان  سر  بر  روزها  درین  که  گزینهء 
مستقیم امریکایی ها با طالبان است. این گزینه در واقعیت 
دائمی  موقف  به  امریکا  تمایل  و  انعطاف  دهندهء  نشان 
از روزیکه حرف های صلح،  و همیشگی طالبان است. 
مذاکره و پایان جنگ در افغانستان آغاز گردیده، موقف 
طالبان روشن و واضح بوده است. طالبان از ابتدا اصرار 
بخش  نتیجه  تواند  می  صورتی  در  گفتگوها  که  داشتند 
باشد که هر دو طرف واقعی جنگ با هم مستقیم بنشینند 
امریکا چون  بدهند.  قرار  بحث  محور  را  مهم  مسائل  و 
ارادهء صلح و مذاکرات واقعی نداشت و از روی اهداف 
استعماری خود خواهان تداوم جنگ بود. بناًء طرف غیر 
مستقل را – که رژیم کابل است – برای گفتگوهای صلح 
پیش می کرد. در حالی که همه می دانستند رژیم کابل 

امریکایی  نیروهای  مورد خروج  در  ندارد  توانایی  اصال 
از افغانستان – که از خواسته های اساسی طالبان است 
– تصمیم بگیرد و یا فیصله بکند. اما اکنون امریکا پس 
از گذشت سال ها و شکست های پیهم در عرصه های 
افغانستان  از گرداب  برای نجات  مختلف، وادار شد که 

وارد گفتگوهای مستقیم با طالبان شود.
بدون شک، این دست آورد انکار ناپذیر طالبان در عرصه 
های نظامی و سیاسی است. طالبان با ایستادگی بر موقف 
منطقی شان باالخره ثابت کردند که امریکا جز اینکه وارد 
گفتگوی مستقیم با طالبان شود دیگر راهی ندارد. امروز 
اندیشی  دور  و  راستی  بر  نیز  سیاسی  و  نظامی  آگاهان 
حق  بر  موقف  این  طالبان  دارند.  اعتراف  طالبان  موقف 
خود را نیز ثابت خواهند کرد که یگانه راه برای بیرون 
عساکر  کامل  خروج  افغانستان،  کنونی  معضل  از  رفت 

خارجی به ویژه نیروهای اشغالگر امریکایی است.
 ان شاء اهلل

مشکل مقامات رژیم اینست که ارادهء شان خالف حرف 
دورهء  در  ایشان  هست.  شان  نمایشی  و  ظاهری  های 
داشتند،  طالبان شکایت  آدرس مشخص  نبود  از  کرزیی 
تر  پیش  همه  از  شد  باز  قطر  در  طالبان  دفتر  هرگاه  اما 
رژیم  همچنان  داد.  نشان  مخالفت  که  بود  کرزیی  این 
ها  در نشست  طالبان  که  کند  می  کابل همواره شکایت 
و کانفرانس های بین المللی شرکت نمی کنند. اما هرگاه 
در  اشتراک  برای  روسی  مقامات  رسمی  دعوت  طالبان 
نشست مسکو را پذیرفتند، رژیم کابل به پیروی از امریکا 

از حضور درین نشست انکار کرد.
در حقیقت، تقاضای رژیم دست نشانده اینست که طالبان 
تنها در نشست های شرکت بکنند که به فرمایش و طراحی 
و  اهداف  پیشبرد  جز  و  گیرد  می  ها صورت  امریکایی 
تضمین منافع امریکا دیگر هدف و مطلبی ندارد. امریکا و 
رژیم کابل کوشیده اند شکست های نظامی را در میدان 

در واقعیت، تغییر سیاست ترامپ و تیم وی در قبال افغانستان اگر از یکسو 
سران و مقامات رژیم را سراسیمه ساخته است، از سوی دیگر پیامی واضح 
با خود دارد که استراتژی جنگی آن ها شکست خورده است و اکنون باید 
بجای پافشاری بر تشدید جنگ و یا اتکا بر رژیم پوسیده وآزموده، راه های 

بدیل را پیش رو بگیرند و از گزینه های دیگری استفاده بکنند.
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تر،  واضح  الفاظ  به  بکنند.  جبران  سیاست 
می خواهند طالبان را – در صورت اشتراک 
در چنین نشست ها - به معامله های پشت 
دانند  می  همه  بسازند.  بدنام  و  متهم  پرده 
نمایشی جز  های  در چنین نشست  اشتراک 
دیگری  چیزی  رسوایی  و  مذلت  حقارت، 
را برای مسلمان ها به ارمغان نیاورده است. 
ها  نشست  های چنین  فیصله  و  ها  قطعنامه 
پیش از پیش در پنتاگون – از سوی مقامات 
امریکایی - آماده می شود و در پایان نشست 

به خوانش گرفته می شود و بس.
اما هلل الحمد، طالبان همچون عرصهء نظامی 
در کارزار سیاسی نیز دشمن را زبون ساخته 
اند. آمادگی طالبان برای حضور در نشست 
زمینهء  هرگاه  که  سازد  می  روشن  مسکو، 
طالبان  گردد،  مساعد  گفتگوها  برای  واقعی 

پیشتر از دیگران برای گفتگو حاضر خواهند شد. اما اگر 
اهداف مغرضانه طراحی شود، هیچ  از روی  نشست ها 
نیروی نمی تواند پای طالبان را به آن نشست ها بکشاند.
طالبان همواره به سیاست معقول و منطقی اصرار و تاکید 
را  امریکا  وحشیانهء  و  زورگویانه  تعامل  و  اند  ورزیده 
اهلل  هبۀ  شیخ  امیرالمؤمنین  چنانکه  اند.  کرده  نکوهش 
آخندزاده – حفظه اهلل – در پیام عید سعید االضحی )سال 
: »۱۷ سال پیش، زمانی که  یادآور شده است  ۱۴۳۹ ه( 
امریکایی های اشغالگر برای تهاجم بر افغانستان در صدد 
تشکیل ائتالف بین المللی جنگی بودند، امارت اسالمی 
آن ها را به جای جنگ به سیاست تفاهم و تعقل دعوت 
عدم  و  پروایی  بی  روی  از  امریکایی  سران  اما  داد،  می 
تعقل دست به جنگی زدند که برای مردم امریکا بسیار 
گران تمام شد« ، سپس در رابطه به مذاکرات گفته است 
واقعیت  به  نهادن  سر  با  ها  امریکایی  اگر  هم  »اکنون   :
های حقیقی افغانستان آمادهء مذاکرات مستقیم با امارت 
اسالمی می شوند، ما این کار را گامی معقول از طرف 

امریکا می دانیم.« 
در واقعیت، بصیرت و ژرف بینی سیاسی طالبان سیاست 
مغرضانه و توطئه گرانهء امریکا و رژیم کابل را شکست 
داده است، اکنون جهانیان نیز درک کرده اند که سال ها 
زیر شعاع تبلیغات دروغین رسانه های استعماری امریکا 
بررسی  درست  را  افغانستان  مشکل  نتواستند  و  بودند 
گری  دسیسه  از  هیچگاه  امریکا  که  اینست  مهم  بکنند. 
باز نمی آید، طالبان باید هوشیار باشند تا مبادا بر دست 
و  زده شود  و سیاسی شان شب خون  نظامی  آوردهای 

ثمرهء قربانی های تاریخی شان به یغما برده شود.

*** مشکل مقامات رژیم اینست که ارادهء شان 
خالف حرف های ظاهری و نمایشی شان هست. 
مشخص  آدرس  نبود  از  کرزیی  دورهء  در  ایشان 
طالبان  دفتر  هرگاه  اما  داشتند،  شکایت  طالبان 
در قطر باز شد از همه پیش تر این کرزیی بود که 

مخالفت نشان داد.

*** طالبان همواره به سیاست معقول و منطقی 
و  زورگویانه  تعامل  و  اند  ورزیده  تاکید  و  اصرار 
چنانکه  اند.  کرده  نکوهش  را  امریکا  وحشیانهء 
حفظه   – آخندزاده  اهلل  هبة  شیخ  امیرالمؤمنین 
اهلل – در پیام عید سعید االضحی )سال ۱۴۳۹ ه( 

یادآور شده است
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شهر  فتح  تبريک  ضمن  محترم  صاحب  والی  اداره: 
دلیل  بفرمائید  نخست  سوال  عنوان  به  شما،  به  غزنی 
کامیابی مجاهدين در واليت غزنی را در چه می بینید؟ 
رسوله  علی  نصلی  و  نحمده  الرحمن  اهلل  بسم  جواب: 
الکریم، من هم ضمن خوش آمد و تبریک به شما جهت 
پیشرویها و فتوحات مجاهدین در عملیات الخندق، اهلل 
متعال شما را خیر دهد که فضای گفتگو را ترتیب داده تا 
از این طریق و از طریق شما و به توسط شما حقایق را به 

ملت شریف خود برسانید.
در جواب پرسش تان باید عرض کنم در کل دلیل کامیابی 

مجاهدین در غزنی الحمدهلل چهار چیز بود:
۱ (  نصرت الهی:

در این شکی نیست که هر جا که نصرت الهی با انسان 
از جانب خدا  پیروزی  یکجا شود خواه مخواه  مسلمان 

برای مومنین است این مهمترین دلیل کامیابی مجاهدین 
در غزنی بود.

۲ ( پالن سنجیده و ترتیب دقیق مشرتابه )مقام رهبری(:
کامیابی مجاهدین پالن  دلیل  یا  و  پیروزی  عامل  دومین 
بسیار  آنکه  که ضمن  بود  رهبری  مقام  دقیق  و  سنجیده 
یک پالن پختۀ نظامی پیش روی ما قرار گرفت ما موظف 
شدیم که در چوکات همان نظم و ترتیب طبق هدایات 
بزرگان خود عمل کنیم و همین چیز دلیل کامیابی ما شد.

 ۳( خواسته و خواهش و همکاری مردم:
سومین عامل پیروزی ما در غزنی خواسته مردم شریف 
افراد رژیم کابل  غزنی بود، ملت غزنی از شرارت های 
بسیار در تکلیف بودند، سر و مال شان، عزت و ناموس 
شان در امان نبود، و همیشه در خطر زندگی می کردند و 
بارها آرزو داشتند که ما به شهر بیائیم و بسیار می گفتند 

والی افتح محترم حاجی محمد یوسف

اشاره:
از آنجا که عملیات فتح شهر غزنی از دستاوردهای بزرگ عملیات الخندق بود که دوست و 
دشمن را بهت زده و در تعجب افکند و از آنجا که تقاضا برای دریافت جزئیات و معلومات 
دربارۀ شهر غزنی باال بود طبق هدایت رهبری کمسیون فرهنگی با جمعی از دوستان، بخاطر 
عالقه مندان مجلۀ وزین حقیقت جهت مصاحبه به مالقات حاجی محمد یوسف صاحب والی 
فاتح غزنی رفتیم ، که جناب حاجی صاحب بسیار با محبت ما را پذیرفته و در ذیل گفتگوی 

دلچسپ ترتیب یافت.

ترتیب: ابو حفص هروی

مصاحبۀ اختصاصی مجلۀ وزین حقیقت با

 مسئول جهادی در والیت غزنی
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از هیچ کوشش و همکاری دریغ نکرده و با جان و مال 
در خدمت مجاهدین خواهند بود، همین چیزها نیز سبب 

کامیابی ما در غزنی شدند.
اداره  فساد  و  هماهنگی  وارخطایی، عدم  کمزوری،   )۴  

مزدور کابل:
در غزنی عدم هماهنگی  پیروزی مجاهدین  دیگر  عامل 
نیروهای رژیم کابل بود، ضمن آنکه بسیار در ترس و بیم 
به سر برده و از ترس حمالت مجاهدین شب و روز در 
ادارات  نیز فساد شان در  وارخطایی به سر می بردند و 
دولتی به اوج رسیده بود، این چیزها نیز سبب موفقیت و 

کامیابی ما در فتح شهر غزنی شدند.
اداره: محترم حاجی صاحب، فتح شهر غزنی بزرگترين 
دستاورد عملیات الخندق در سالجاری تا کنون تلقی 
می شود که دوست را خوشحال و دشمن را سخت 
وارخطاء کرد اگر در مورد جزئیات تصرف مرکزغزنی 

به خوانندگان ما کمی وضاحت بدهید؟
در  بسیار  غزنی  شهر  فتح  عملیات  الحمدهلل  جواب: 
نظامی  دقیق  های  پالن  اجرای  و  موفقیت  با  و  چوکات 
گروه  پنج  در  مجاهدین  شد،  اجراء  مجاهدین  توسط 
تقسیم شده و از پنج ناحیه شهر غزنی را آماج حمالت 
هدفمند خویش قرار دادند، البته قبل از اجرای عملیات 
نیز بعضی مجاهدین در شهر جابجا شده بودند، همانطور 
که شما در خبرها دیده، شنیده و یا هم خوانده اید اکثر 
کوبندۀ  و  ضربتی  حمالت  پی  در  شهر  کلیدی  نقاط 
مجاهدین تصرف گردیدند، دشمن با بسیار وارخطایی با 
تقبل تلفات سنگین مجبور به فرار و عقب نشینی شد، هلل 
الحمد مجاهدین بسیار با روحیه در تمام سرکها، چوک 
ها و حوزه های شهر فاتحانه پیشروی کردند، هر مسئول 
مجاهد در قسمت سپردگی خود از شهر، پیشروی داشته 
و طبق هدایات الزم پیشروی کردند، پی. آر. تی، قطعه 
قرارگاه  نیروهای خاص،  ویژه،  نیروهای  سریع،  واکنش 
قطعۀ لیزری، پوسته های پولیس و قرارگاه های عساکر 
رژیم کابل، به فضل اهلل پاک یکی پس از دیگری به تصرف 
مجاهدین در آمده و هر جایی را که مجاهدین تصرف می 
کردند در آنجا بسیار مقاومت کرده و استقامت داشتند به 
همین خاطر ۵ روز و شش شب شهر غزنی و اکثر نقاط 
بیرق  قرار داشت و  اختیار مجاهدین  حساس دولتی در 
امارت اسالمی در فراز شهر و سر چوک ها به اهتزاز در 

آمد.
هوایی  متجاوز خارجی حمالت  نیروهای  آنکه  از  بعد   
خود را بر جان و مال مردم و اهداف کور شدت بخشید 
مجاهدین بخاطر آنکه تلفات مردم ملکی زیاد نشود بعد 
از شش شب در شهر غزنی با غنایم و دستاوردهای زیاد 

از شهر بیرون شدند و در این بین به دشمن تلفات سنگین 
رسید از جمله نزدیک به چهارصد تن نیروهای مختلف 
رژیم کابل کشته، ۲۰۰ تن زخمی و تعدادی اسیر شدند، 
به  اسلحه  سنگین  و  سبک  تجهیزات  و  نظامی  مهمات 
تانک ها،  از جمله  نظامی  آمد، وسایط  دست مجاهدین 
غنیمت  به  الحمدهلل  که  دیگر  مهمات  بسیار  و  رینجرها 

مجاهدین در آمد.
اکنون هم شهر غزنی در محاصرۀ کامل مجاهدین قرار دارد 
و دشمن چندان وضع امنیتی مناسب ندارد و هر لحظه در 
کمین ماست، این تنها یک گپ نیست که ما بگوئیم خود 
ملت غزنی هم شاهد ناهماهنگی و وارخطایی نیروهای 

دشمن هستند. 
با  مردم  همکاری  غزنی  شهر  فتح  جريان  در  اداره: 
بود و شما عامل همکاری مردم را  مجاهدين چگونه 

چه می دانید؟
جواب: همان قسمیکه پیشتر هم عرض کردم مردم یکی 
از چهار عامل مهم فتح شهر غزنی بود، مردم رنجدیده 
ما در شهر غزنی از بس از ظلم حکومت به تنگ آمده و 
از بس ناروایی و فساد از افراد رژیم دیده بود که تشنۀ 
مجاهدین بودند و چشم به راه بودند که مجاهدین بیایند 
قبال هم بارها از ما خواسته بودند که شما به شهر بیائید 
ما همه همکار شما هستیم وقتی مجاهدین در شهر غزنی 
پیروزمندانه داخل شدند واقعا به چشم سر خدمت های 
با  مال خود  و  جان  با  دیدیم،  را  مردم  نشدنی  فراموش 
های  زخمی  داده،  طعام  و  نان  بودند،  همکار  مجاهدین 
مجاهدین را انتقال داده و به خط جنگ هر نوع فداکاری 
می کردند، در هر جای که مجاهدین می رفتند مردم با 
سالمی در خدمت شان بود، حتی در السپیکرهای مساجد 
با شوق و ذوق  با مجاهدین را کرده و  اعالن همکاری 

زیاد مجاهدین را در آغوش گرفته و نوازش می کردند.
 در یک جمله اگر بگویم مردم شریف غزنی در فتح شهر 
غزنی یک رول مهم اداء کردند که از همه شان تشکری 
العالمین آرزو دارم قربانی های شان که  کرده و از رب 
برای مجاهدین و دین خدا کردند قبول و منظور فرماید.

اداره: حاجی صاحب محترم اگر در جريان فتح شهر 
غزنی کدام خاطرۀ جالب که تا به حال به کسی نگفته 
باشید لطف شماست اگر با خوانندگان عزيز ما شريک 

بسازيد؟
جواب: )بعد از کمی مکث و با لبخند( چه بگویم واقعیت 
اش کل آن روزها پر از خاطره های خوش بودند اما یک 
بود وقتیکه  بسیار خوشایند  بنده و مجاهدین  برای  چیز 
مراکز فساد ادارۀ اجیر در غزنی را تصرف و به آتش می 
کشیدیم دود آن آتش که از آن جاها بلند می شد ما را 
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بسیار خوش می ساخت چرا که از همان جاها باالی ملت 
مظلوم ما ظلمهای فراوان شده بود.

اداره: ادارۀ کابل و بعضی رسانه ها موفقیت مجاهدين 
در فتح شهر غزنی را به استخبارات منطقه و مخصوصا 
کشور همسايه نسبت می دهند شما در اين مورد چه 

گفتنی داريد؟
جواب: الحمدهلل در فتح شهر غزنی دست هیچ کسی از 
تبلیغات دشمن  اینها  و  نبوده  فالن دخیل  و  استخبارات 
جز  خورده  شکست  دشمن  و  سرافکنده  دشمن  است 
همین تبلیغات دیگر چیز برایش نمانده است و متاسفانه 
بدون  و  شده  دشمن  تبلیغات  بلندگوی  نیز  ها  رسانه 
تحقیق هر گپ دشمن را در مالءعام تبلیغ می کنند که 
این درست نیست ما در تمام نقاط شهر حاکم بودیم همه 
اختیارات به دست مجاهدین ما بود، رهبران ما پالن داده 
و ما اجراء کردیم که هیچ بیرونی در قضیه دست نداشته 
است و این دروغ محض دشمن و رسانه های کابل است 

که ما قطعا رد می کنیم.
به چشم سر شاهد حال است که در غزنی  ملت غزنی 
کیها جنگ می کردند تمام مجاهدین را با چشم سر خود 
مشاهده کردند کدام خارجی در بین شان نبود یا کدام نفر 
از کشورهای دور و نزدیک، به کدام لهجه و زبان که تکلم 
می کردند همه گویای همین حقیقت است که همه بچه 
های قهرمان سرزمین خود بودند،   دشمن چون شکست 
خورده آن پیروزی ما را به همسایه و یا استخبارات منطقه 

نسبت می کنند.
به  وابستگی  و  هستیم  و  بوده  مستقل  ما  شکر  را  خدا 
هیچ کسی نداریم، اکنون هم ما الحمدهلل هرچیز از خود 
داریم هیچ ضرورت نداریم که به کسی دیگر دست دراز 
کنیم، سالح و وسایل از خود داریم نیروی انسانی به قدر 
کافی از خود داریم هر چیز از خود داریم چه ضرورت 
به بیگانه و یا همسایه؟ این تبلیغات پوچ و منفی دشمن 
است و بس که کامال کذب محض است و ما به شدت 

رد می کنیم.
شهر  تصرف  جريان  در  محترم  اداره: حاجی صاحب 
غزنی بعضی دوکانهای مردم آتش گرفته و به بعضی 
اماکن عمومی و عام المنفعه آسیب رسیده که ادعا شد 
اين کارها توسط طالبان شده شما در مورد چه گفتنی 

داريد؟
جواب: الحمدهلل بزرگان ما در وقت شروع عملیات، سه 
داشتند  ما  به  مهم  توصیۀ  و  ضروری  فرمان  یا  هدایت 
اینکه: اول از همه کوشش شود در جریان عملیات تلفات 
مجاهدین کم باشد. دوم از جان، مال و اماکن عام المنفعه 
حفاظت شود. سوم در مال فئ و غنیمت امانت داری و 

دقت الزم صورت گیرد.
عملیات  هدایات،  همین  پرتو  در  مجاهدین  خوشبختانه 
غزنی را شروع کردند و همین موضوع سر و جان و مال 
المنفعه مکررا به مجاهدین  اماکن عام  مردم و همینطور 
توصیه می شد که باید رعایت شود که الحمدهلل تا آخر 
وقت که ما در شهر غزنی بودیم رعایت شد؛ ولی متاسفانه 
دشمن بزدل و بی رحم ما بجای توجه به اموال عمومی و 
جان مردم، با حمالت کور خود، دوکانها و بازار را هدف 
گرفتند که در نتیجه به ملت خسارت مالی و بعضا جانی 
نخواسته  خدا  که  کنیم  می  رد  مطلقا  ما  و  گردید،  وارد 

دست به چنان اعمال بزنیم که سبب رنج ملت ما شود.
ما در این مورد افراد خاصی را موظف کردیم از مالهای 
المنفعه حفاظت  عام  اماکن  و  های شان  دوکان  و  مردم 
کنند خدا نخواسته چطور روا دار می شویم به مال ملت 

خود آسیب بزنیم.  
اجازه  خود  مجاهدین  به  ما  که  چی  را  ها  دوکان  حتی 
حمله به کابل بانک را ندادیم در حالیکه مرکز اقتصادی 
گویا  که  تبلیغات می شود  ما  گفتیم سر  بود چون  شهر 
طالبان بخاطر چور و چپاول شهر و پیسه جمع کردن به 
فرمان  تمام  مجاهدین  که  الحمدهلل  و  کردند  شهر حمله 
ها و هدایات بزرگان را عمل کرده و دست به کدام کار 

نزدند که خدا نخواسته سبب رنگ زردی شود.
که  تواند  نمی  ثبوت  اهلل  شاء  ان  کسی  هیچ  همچنین 
زیان  سبب  یا  باشد  زده  آتش  را  دوکان  یک  مجاهدین 
مالی و جانی به مردم شده باشد، ما که بطور خاص منتظر 
نصرت های الهی هستیم خدا نخواسته چگونه در چنین 
تبلیغات دشمن در  لذا  باشیم  پروا  توانیم بی  مسائل می 

این باره را مطلقا رد می کنیم.
ديگر  در  مجاهدين  اوضاع  غزنی  شهر  جز  به  اداره: 

ولسوالی ها را چگونه توصیف می کنید؟
 ۷ امسال  الخندق  عملیات  جریان  در  الحمدهلل  جواب: 
دهیک،  ولسوالیهای  افتاد؛  مجاهدین  دست  به  ولسوالی 
همینطور  شدند،  فتح  خوگیانی  و  عمری  خواجه 
ولسوالیهای رشیدان، جغتو، ناوه و زنخان بشمول مراکز 

تمام ساحات در اختیار و کنترول مجاهدین است. 
همچنین بر شاهراه ها مجاهدین تسلط کامل دارند، شاهره 

کابل – قندهار و سرک حلقوی و غیره. 
جز شهر غزنی ۱۰۴ پوسته های دشمن در جریان عملیات 

الخندق ظرف هفت ماه امسال فتح شدند.
بر خود شهر غزنی هم ما بسیار تسلط داریم و از جلوتر 
هم می توانستیم شهر را تصرف کنیم اکنون نیز باز توکل 
بر اهلل متعال می توانیم شهر را فتح کنیم. ان شاء اهلل تعالی
اداره: حاجی صاحب محترم به جز فعالیت های نظامی، 
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فعالیت و کارکردهای سایر اداره های امارت اسالمی را 
در غزنی چگونه توصیف می کنید؛ مثال: قضاء و محاکم، 

جلب و جذب، تعلیم و تربیه، امور فرهنگی و ...؟
جواب: مرافعه و سایر شعبه های محاکم و قضاء الحمدهلل 
تمام  در  مرکز  شمول  به  باشند،  می  فعال  خوب  بسیار 
این  در  مردم  مسائل  به  مجاهدین  الحمدهلل  ها  ولسوالی 
و  دعوت  و  جذب  و  جلب  کنند،  می  رسیدگی  بخش 
اهلل  ماشاء  فرهنگی  امور  است،  خوب  بسیار  هم  ارشاد 
که وثیق صاحب و اسد افغان صاحب در راس در کنار 
نیز  تربیه  و  تعلیم  رساندند،  می  را  راپورها  و  بودند  ما 
باید بگویم خدا را   ... اداره ها  همچنین، همینطور سایر 
هر  مسئولین شان  نظامی  و  ملکی  های  اداره  تمام  شکر 
کدام در وظایف خود حاضر و تیار بوده و حتی در خط 
های جنگ همه به صحنه  آمده بودند چون کار را مشترک 
دانسته و تشنۀ خدمت به مردم خود بودند و در مناطق 

مفتوحه بالفور متوجه کارهای خود می شدند.
فعالیتهای  و  مطبوعات  به  نسبت  صاحب  حاجی  اداره: 

تبلیغاتی چه نظر داشته و آن را چقدر مهم می دانید؟
تبلیغات بسیار مهم است دشمن تنها همین وسایل تبلیغات 
دارد که در چشم مردم خاک انداخته و دروغ نشر می کند 
و بسیار تلویزیون ها، رادیوها و رسانه ها علیه جهاد و 
مجاهدین سخن می گویند و مردم عزیز ما را به تشویش 
می اندازند؛ در چنین حال، یگانه منبع نشراتی مجاهدین 
است  شما  دوستان  و  شما  تبلیغاتی  های  فعالیت  همین 
خوب است که حقیقت را شما برسانید از طریق رادیو، 
تشنۀ حقیقت  ما  ملت  ها،  مجله  و چاپ  سایتها  ویدیو، 
است و متاسفانه از طریق دشمن حقیقت نمی رسد اما از 
طریق رسانه های شما می رسد و از همین جهت چون 
فکر ملت با رسیدن حقیقت روشن می شود مطبوعات و 

فعالیتهای تبلیغاتی مهم است.
همچنین رادیو صدای شریعت که ماشاء اهلل بسیار خوب 
فعال بود ما از ارگان نشراتی رادیو تشکری خاص داریم 

و اکثر مردم ما از آن استفاده می کنند.
اداره: به عنوان سوال آخر اگر کدام گفتنی به مجاهدين 

يا ملت مسلمان داريد؟
جواب: پیغام ما به مجاهدین اینست که خوب کوشش 
کنند در امور جهادی کردار و رفتار خوب داشته و در قول 
و عمل طبق هدایت رهبری خود پیش بروند، اطاعت و 
قرار  کارهای خویش  را سرلوحۀ  یکپارچگی  و  وحدت 
دهند، تقوا را مد نظر داشته با مردم خود مهربان باشند، 
و در هر قسمت که فعالیت می کنند متوجه های کارهای 

خود بوده و از هیچ خدمت دریغ نکنند.
دعاء میکنم اهلل متعال شهداء را جنت الفردوس، زخمی 

ها را شفای عاجل و برادران اسیر ما را از قید دشمنان 
رها بسازد و ان شاء اهلل مجاهدین مطمئن باشند که چقدر 
تعلق نا با خدا مستحکم باشد همانقدر قدرت ما زیاد و 

در نتیجه پیروز می شویم.
دشمن  تبلیغات  به  که  اینست  ما  گفتنی  عزیز  ملت  به 
فریب نخورده یا وارخطاء نشوند به گپ های اشرفغنی 
و نهادهای شکست خوردۀ رژیم کابل، چونکه خودشان 
هم به چشم سر دیدند که آنها چقدر دروغ می گویند، و 
ان شاء اهلل مثلیکه در فتح شهرغزنی همکار ما بود در هر 
جای با مجاهدین چنین همکاری کنند و یقینا در همکاری 
ملت هم نصرت خدا زیادتر شامل می شود و هم موفقیت 
به دست می آید، ما از همین جا از فرد فرد ملت خود 
بسیار  به مجاهدین  کنیم که در شهر غزنی  تشکری می 
خدمت ها کردند و اهلل متعال به هر یک شان اجر بدهد 
همین همکاری شما ملت به مجاهدین قوت دل می شود 
و ما نیز تعهد می کنیم مجاهدین حفاظت از سر و جان 
حیثیت  احترام  و  دانسته  خود  مهم  کارهای  در  را  شما 
آبادی و  از هرچیز مهم می دانند و در  و عزت شما را 
خیرخواهی به شما ملت عزیز از هیچ همکاری کوتاهی 

نکنند.
ان شاء اهلل تعالی.

اداره: حاجی صاحب تشکر که وقت گذاشتنید.
جواب: شما هم خیر ببینید که آمدید و گپ های ما را به 
مجاهدین و ملت ما جهت نشان دادن و رساندن حقیقت 

انعکاس می دهید. 
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طالبان از شروع عملیات الخندق در یک زمان واحد به 
تمام  در  را  تعرضی  گسترده  عملیات  منظم  خیلی  شکل 
نقاط کشور علیه اشغالگران و ادارۀ اجیر کابل آغاز کردند 
که در نتیجه آن شماری از ولسوالی ها و مراکز دولتی را 
بدست  را  اسلحه ومهمات  زیاد  پیمانۀ  به  و  کردند،  فتح 
دوام  به سرعت  خیلی  را  خود  فعالیتهای  طالبان  آوردند 
داده در جریان هر روز عملیات شان به کامیابی به پیش 
میرود، حمالت چریکی و تهاجمی حتی پایتخت کشوررا 
که نسبت به هر جای دیگر برای اشغالگران و اداره اجیر 
کابل امن و محفوظ پنداشته میشود به لرزه درآورده، در 
عین حال عالوه بر کابل والیت های فراه، قندوز، ارزگان 

نیز زنگ سقوط شان به صدا درآمد.
گفته  طالبان  به  خطاب  وغنی  ترامپ  اول  بار  ابتداء  در 
بودند که طالبان دو راه در پیش رو دارند تسلیمی یا کشته 

شدن.
اداره  و  آمریکایی  نیروهای  مفتضحانه  شکست  زمانیکه 
کردند  مشاهده  را  طالبان  وسریع  تند  پیشروی  و  کابل  
فورأ موقف جنگ طلبانه واستراتیژی خود را تغییر دادند.

طالبان نه تنها در میدان عملیات نظامی که دست باال یافتند 
داشتند  چشمگیری  پیشروی   نیز  سیاسی  امور  در  بلکه 
با کشورهای همسایه و با دیگر کشورهای جهان تماس 
برقرار نموده موقف رسمی خود را به تمام دنیا رساندند 
آمریکایی؛ در  ترامپ و رهبران  باعث شد که  امر  همین 
ببینند،  را  جنگ  میدان  در  را  خود  شکست  افغانستان 
که  بود  اینجا  شد،  ناکام  کامال  شان  جنگی  واستراتیژی 
در بخش سیاسی، مذهبی و اجتماعی در مقابل طالبان از 

رنگارنگ دسائس دیگری کار گرفتند.
می   ۱۱ تاریخ  به  میالدی  جاری  سال  جریان  در  باراول 

کردند،  برگزار  را  نشستی  علماء  نام  زیر  اندونیزیا  در 
بعد از ناکامی آن نشست گردهمایی دیگری منسوب به 
علماء دینی در کابل برگزار نمودند که بجز از رسوایی و 

شرمساری، دیگر هیچ دستآوردی نداشتند.
بعد از آن در شهر جده عربستان سعودی بنام علماء جلسه 
تقلبی را برگزار نمودند، آنهم بدون کدام نتیجه مثبت به 
پایان رسید، به دنبال آن تبلیغات ناکامی دیگری تحت نام 
این  از  کاروان صلح وتحصن کننده گان آغاز کردند که 
نتیجه بدست  نیز به جز رسوایی دیگر کدام  تالش شان 

نیآوردند.
باالخره غرور و کاخ کبر آمریکا شکست، تمام دسائس 
شوم آن رسوا و به شکست روبرو گردید. که چند روز 
داد  خبر  تایمز  نیویارک  آمریکایی  مشهور  روزنامه  قبل 
دیپلوماتان  از  ترامپ  دونالد  آمریکا  جمهور  رئیس  که 
با  مستقیم  مذاکرات  روند  که  است  خواسته  آمریکایی 

طالبان را سریع بسازد.
بعد از نشر خبر نیویارک تایمز دفتر سیاسی طالبان برای 
مذاکرات مستقیم با آمریکا آماده گی خود را نشان داد و 
گفتند که ما هر وقت برای گفتگو مستقیم از آمریکایی ها 
تقاضاء کردیم و از جانب آمریکا منتظر پاسخ مثبت بودیم.
این واقعا فهم دقیق و بیداری سیاسی طالبان بود که بعد از 
نشر خبر ترامپ از جانب دفتر سیاسی مورد استقبال قرار 
گرفت و این را میتوان برای صلح، ثبات و امنیت کشور 
قطر  سیاسی  دفتر  سخنگوی  کرد.  تلقی  مثبت  گام  یک 
»سهیل شاهین« در گفتگو با آژانس خبری رویترز گفت 
آنها برای گفتگو با آمریکا آماده هستند تا در مورد خروج 

نیروهای آمریکایی از افغانستان  گفتگو شود.
خاتمه.

نویسنده: نورانی عمليات اخلندق طالبان باالتر از توقع چرا؟ 
ترجمه: واحد ترجمه و تحقیق مجله
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ترقی، تعالی و پیشرفت سنگرهای جهاد فقط در کثرت 
افراد مسلح نیست. معموالً در یک جنگ چه جنگ کوتاه 
میرسد  پیروزی  به  طرفی  آن  مدت،  دراز  یا  باشد  مدت 
که کاماًل کار و حرکات جنگی واجراء امور در رابطه با 
جنگ هم خود وهم طرف مقابل را با همه ویژگی هایش 
بشناسند و دقیقًا هر تالش و حرکت او را زیر نظر بگیرد، 
حاالت کلی یا شرائط عمومی حنگ راکه شامل شناخت 
وارزیابی نیروی بشری، نظامی، اقتصادی، موقعیت اراضی، 
روحیه، معنویت جنگی، نظم وانضباط حربی، مساعدت 
زمانی واقلیمی، حالت سیاسی واجتماعی و غیره مسائل 
که به شکلی میتواند در جنگ اثر بگذارد، میشود در نظر 

داشته باشد.
در نظر گرفتن مطالب فوق در جنگ فعلی امارت اسالمی  
با امریکا و متحدینش امریست مهم و پر ارزش که بدون 
امارت  را طی کرد.  نمیتوان مسیر موفقیت وپیروزی  آن 
اسالمی  سالهاست که با یک دشمن نیرومند و ابرقدرت 
در گیر هست، کشور امریکا از نیرومند ترین کشور های 
بشمار  اقتصادی  و  سیاسی،  نظامی،  ابعاد  همه  در  جهان 
میرود. ارتش امریکا وناتو ارتش حرفوی، منظم، مسلح، 
ومجهز با مدرنترین و پیشرفته ترین سالح عصر است، 
توطئه  و  سازی  دسیسه   ، تبلیغاتی  و  جاسوسی  دستگاه 
 ، ترین  از دیدگاه جهانیان  ترسناک  امریکائی ها  افگنی 
خطرناک ترین، وسیع ترین دستگاه شیطانی گیتی است. 
امریکائی ها از همۀ این امکانات شان در جنگ افغانستان 
علیه مجاهدین امارت اسالمی استفاده کرده اند و میکنند 
در صدد شکست  شان  نیروی  این  تمام  با  بازهم   ولی 

قاطع درین جنگ هستندکه جهان شاهد آن است.
از آغاز تجاوز شان به کشور  امریکائی ها  جنگی را که 
بوده  شده  پالن  و  منظم  جنگ  یک  اند،  انداخته  براه  ما 
با  امریکائی ها اندک ترین کار وحرکت جنگی خود را 
دقت خاص و پالن منظم طرح میکردند و بعد به صحنۀ 
توسط  ها  امریکائی  جنگ  نقشۀ  شدند  می  وارد  عمل 
اجراء  بعداً  و  می شد  ناتوکشیده  قوای  منصبان  صاحب 
آن هم توسط چنین افراد صورت میگرفت. امریکائی ها 
مشخص  اهداف  اسالمی  امارت  مجاهدین  با  جنگ  در 
تاکتیکی واستراتیژیکی خود را دنبال می کردند. و برای 
دستیابی به آن اهداف کارهای خود را در ساحات مختلف 
سیاسی اقتصادی، فرهنگی، وغیره با کار نظامی همآهنگ 
می ساختند. در طول جنگ چندین ژنرال وفرمانده هان 
نظامی نام آور خود را تبدیل نموده بجایش بهتر از آن را 
وارد میدان ساختند چنانچه درین روز های بجای نیکلسن 
ژنرال اسکات میلر را وارد صحنه کرده اند ولی باوجود 
این همه تالش های محتاط وتاکتیک های حساس شان 

بازهم در صدد شکست قاطعانه هستند. 
دلیران  با  ورویارویی  جنگ  وتوان  تاب  اشغالگران  اگر 
درمانده   و  ناچار  و  اند  داده  از دست  را  اسالمی  امارت 
خود  وزمینی   هوای  سالح  وظالمانۀ  امان  بی  باآتش 
سنگرهای جهاد را میکوبند، آبادی ها و مناطق مسکونی 
به آتش می کشند وملت بی  را  و زراعت  مردم ملکی 
دفاع مارا قتل عام می نمایند و در سایر ابعاد خاموش نمی 
نشینند، با کار جاسوسی و تفرقه افگنی وحدت افغانهارا 
و  زراعتی  آتش کشیدن محصوالت  به  و  میزنند،  به هم 

امارت اسالمی در صدد پیروزی قاطع
تالقانی
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جلوگیری از ورود مواد غذائی و مورد ضرورت به مناطق 
تحت کنترول مجاهدین مردم را زیر فشار اقتصادی می 

گیرند. 
های  فتوا  صدور  و  خود  دیپلوماتیک  و  سیاسی  کار  با 
مجاهدین  سیاسی  شناخت  از  علماء سوء  توسط  جعلی 
افغانستان جلوگیری میکنند.  وحمایت کشورها از جهاد 
آموزشی  نظام  براینکه  عالوه  وتربیه  تعلیم  ساحات  در 
مکاتب  و پوهنتونهای تحت سلطۀ دولت دست نشاندۀ 
و  اطفال  ها  صد  سازند  می  نصرانی  و  یهودی  را  خود 
جهت  گوناگون  های  حیله  به  را  افغانستان  نوجوانان 
می  اروپائی  کشورهای  به  ساختن  ونصرانی   یهودی 
افغانستان از  فرستند تا در آینده امریکائی سازی جامعۀ 
آنها استفادۀ بهتر نمایند و دها همچو تالش ها و فعالیت 

های دیگری به ضد جهاد افغانستان.
اما شناخت وارزیابی دشمن بدینصورت با تمام  خصایص 
وعمل کرد شان که بر ضد جهاد فعلی ما انجام میدهند، 
که  کنند  خلق  را  ذهنیت  این  نمیتوانند  هیچ صورت  به 
به  نیرومند  حد  این  با  دشمنی  چنین  برابر  در  نمیتوان 
پیروزی رسید، بلکه برعکس مارا قادر به این می سازد که 
راه مقابلۀ پیروز مند خود را بصورت درست وعملی ادامه 

میدهیم وجهاد خود را سریعتر به پیروزی می رسانیم. 
اشغالگران باید درک کنند که هفده سال مقاومت قهرمانانۀ 
ودهشت  وحشت  همه  برابر  در  اسالمی  امارت  جوانان 
آنها پیروزی های حتمی جهاد اسالمی افغانستان را مسلم 
که  بدانند  باید  دیگر  طرف  از  ساخت.  وخواهد  ساخته 
وتجاوز  ظلم  های  دستگاه  و  ومستکبرین  همه طواغیت 
واستبداد شان در طول جنگ آنها در افغانستان سرنگون 
آنها  از وحشیگری ها ومظالم  داستانی  شده وتاریخ جز 
و سر انجام ذلت ورسوائی شان چیزی دیگری در خود 
پایان  ثبت نکرده است.  جنایات ومظالم اشغالگران هم 
می پذیرد و دستگاه استبداد والحاد شان نیز حتما به ذلت 

وزبونی زوال می یابد واین سنت الهی است. 
امسال  چشمگیری  های  وفعالیت  فتوحات  چنانچه 
پیروزمند  عملیات  جریان  در  اسالمی  امارت  مجاهدین 
الخندق اشارت به پیروزی عنقریب شان دارد.  درین اواخر 
فعالیت های مجاهدین امارت اسالمی در والیات صفحات 
شمال و تغییر حالت جنگی در چندین والیات آنطرف 
یکی دیگری از دست آورد های مهم امارت اسالمی بوده 
در والیات  مجاهدین  وفتوحات عملی  ها  فعالیت  واین 
شمال طبًعا تحول عظیمی کیفی در جهاد مسلحانه امارت 
اسالمی بوده است وهمچنان تشکیل قطعات فعال از نخبه 
ترین افراد آگاه و با شهامت مجاهدین در سایر والیات 
نیز یک تحول بزرگی دیگرکیفی در جهاد مسلحانۀ امارت 

اسالمی است.  امارت اسالمی عالوه بر این همه فعالیتهای 
جنگی ونظامی در مقابل دشمن مکار وبهتری امور جنگ 
در سایر ابعاد جهاد وانقالبی اسالمی دست آورد  وارمغان 

بزرگی دیگری هم داشته است. 
ترین  اساسی  که  وتربیه  تعلیم  بعد  در  مهمتر  همه  از 
ومهمترین بخش جهادی اسالمی ما را تشکیل می دهد و 
در عدم توجه به این امر بزرگ نقص بزرگ انقالبی در 
سنگر ها حساب می شود چنانچه در سطور قبلی تذکر 
دادیم که در تمام والیات به ویژه والیات صفحات شمال 
از قبیل بدخشان، تخار، کندز، بغالن و... امارت اسالمی 
گام های ارزشمندی برداشته است وتغییر عظیم و مثبتی 

را بوجود آورده است. 
در سایر والیات وساحات تحت کنترول مجاهدین امارت 
برای  مناطق  آن  اطفال  و  اند  فعال  مکاتب  تمام  اسالمی 
فراگیری تعلیمات اسالمی به مکاتب می روند وهمچنان 
در سایر ساحات تحت کنترول مجاهدین ده ها مدرسه 
توسط  آنها  امکانات  اکثر  که  اند  فعال  رسمی  شکل  به 
طالب  وهزاران  میگردد  تامین  اسالمی  امارت  مسئولین 
العلم وعلماء عالیقدر ومشایخ کرام درین مدارس مشغول 
سایر  از  وهمچنان  اند  تدریس  وانجام  درس  فراگیری 
اقشار وطبقات مختلف مردم شورای موی سفیدان قومی 
محلی در فرو نشاندن نزاع های محلی مردم وطرح صلح 
برادری تشکیل داده شده است که  وآشتی و وحدت و 
صمیمانه کار می کنند و کشمکش های بزرگتر و بررسی 
مجازات مجرمین و دعاوی حقوقی در کمیته و محاکم 
قضائی که از علماء جید کشور ساخته شده است شرعًا 

حل و فصل می گردد. 
شورای علماء)کمیسیون والیتی( نیز در هر والیت و هر 
ولسوالی ومنطقه فعال می باشد که همه امور وعملکرد 
جهاد را طبق شریعت غرای محمدی صلی اهلل علیه وسلم 
روشن می نمایند، قومندانان و ولسواالن و مجاهدین  از 
آنها صمیمانه اطاعت می کنند. بناء این همه فعالیت های 
موفق امارت اسالمی اشارت به امید وخوشبینی در پیروزی 
سریع جهاد امارت اسالمی افغانستان و شکست قاطعانۀ 
اشغالگران دارد چنانچه همه مردم مسلمان ومتدین کشور 
ازین وضع رضایت داشته و اطمینان در پیروزی انقالب 

اسالمی حاصل کرده اند.      
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بنی آدم خطا کار است اما بهترین خطا کاران توبه کنندگان 
ما  که اصال  از هموطنان  اما تعجب برحال تعدادی  اند 
توفیق توبه برای شان میسر نیست، خوب میدانند که به 
به  بازهم  اما  هستند  روبرو  افزون  روز  وتباهی  هالکت 
خود نمی آیند وگمراهی شان را درک نمیکنند و برمال 
امریکایی ها همکاری  کفار و  با  اشغال کشورشان  برای 

می نمایند!؟
با استفاده از فرصت بار دیگر به آنان ندا میکنم، ای فریب 

خورده گان وساده لوحان ادارۀ دست نشانده امریکا!
بیائید  بخود  دریابید،  را  خود  واربکی(  )عسکر،پولیس 
وبیدار شوید که دنیا وآخرت تان تباه شد، ازسیاست، قوم 
بنگرید که  به اعمال خود  اقال  ونژادگرایی های گذشته، 
طی هفده سال برای کی کار کرده اید؟ ثمره فعالیت تان  
به کی می رسد؟ سوق و اداره شما در دست کیست؟ وآیا 
اینقدر کشت و خون شما برای کدام هدف علیای اسالم 
است و یا برای تسلط امریکایی ها درکشور، تطبیق نظام 
دیموکراسی و ادامه اقتدار چند تن وطن فروش بی دین؟
همه  مدید،  مدت  این  طی  و  دادید  ادامه  سال  هفده 

چیز برمال گشت، مکر و دسیسه و وعده های دروغین 
سیاسی  ورسوایی  شکست  طرف،  ازیک  ها  امریکایی 
ونظامی این مستکبرین بین المللی ازطرف دیگر، به همه 
امریکایی  مواد سوخت جنگ  که  جهانیان هویدا گردید 
ادارۀ پوشالی کابل می  پولیس واربکی های  ها، عسکر، 
باشند که نی در دنیا الیق اهیمت و ستایش اند و نی در 
آخرت بلکه درآخرت یکجا با امریکایی ها آتش سوزان 

جهنم درانتظار شان می باشد.
آیا از آن شخص بیشتر ظالم وخاین  کی خواهد بود که 
برخالف اعضای خانواده اش با دشمن بیرونی همدست 

شود؟
ای عسکر اردو، ای پولیس واربکی ها!

با  تان  خانواده  اعضای  برخالف  شما  حقیقت  در  آیا 
امریکایی ها همدست نشده اید؟ نه تنها این ظلم وخیانت 
کفار  با  تان  همدستی  بلکه  اید  مرتکب شده  را  عظیمی 
محسوب  آنها  جمع  از  و  شده  تان  ایمان  نقض  سبب 
با  شما  سرنوشت  و  حساب  ودرآخرت  اید،  گردیده 

امریکایی ها یکجا خواهد بود.

سادات چرخی

ای عسکر 
دیده و دانسته خود را هالک ساختی
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و دراین ذره ای شک وتردید وجود ندارد که امریکایی ها 
ومتحدین ناتو اش کافر و دشمنان سرسخت اسالم هستند 
و دراین هم شک و تردیدی وجود ندارد که جانب مقابل 
آنان در افغانستان مجاهدین امارت اسالمی هستند که همه 
مسلمانان ومجاهدین همین مرز و بوم می باشند پس شما 
برمالء در صف امریکایی ها و ناتو قرار دارید و تحت 
سوق و اداره آنان بر ضد ملت ومردم مسلمان خود می 
جنگید، وهمه میدانند که شعار های اردوی ملی، پولیس 
ملی، امنیت ملی ویا شعار های )خدا، وطن، وظیفه( همه 
فریبنده وعاری از حقیقت می باشند،اگر دقیقا بیندیشید 
که کدام ملی؟ کدام وطن؟ و کدام وظیفه؟ و بخاطر کدام 

فرمان خدا؟؟؟
اند،  فریبانه  این شعار ها،  دروغ و عام  درحقیقت همه 
امنیت(  ای به اصطالح ملی ها )اردو، پولیس، اربکی و 
شما این وطن را ازکی محافظت می کنید؟ آیا درواقعیت 
شما این سوال را از خود کرده اید و به روز قیامت هم 
ایمان دارید؟ که در واقعیت شما برای کی کار میکنید، و 
سوق اداره شما به دست کی هست؟ آیا تشخیص کرده 
دیار محافظت  از مجاهدین همین  را  این وطن  اید که  
می کنید یا این وطن را از امریکایی ها ودیگر متحدین 
کفار اش محافظت میکنید؟ درحالیکه پاسخ این سوال را 
اردو، پولیس  دانند که شما  اقشار ملت بخوبی می  همه 
امنیت همه در خدمت کفار قرار دارید، و درحقیقت  و 
دشمنان مردم خود و مجاهدین همین مرز و بوم هستید 
با  برای اشغال کشورتان  و دربدل پولی چند و منصب، 
امریکایی ها خدمت می کنید، همه میدانند که این همه 
مصارف مالی، لوژیستیکی، تسلیحاتی، سوق و اداره همه 
وهمه به عهده امریکایی ها بوده و برمالء شما خواسته و 
ناخواسته به نفع کفار وامریکا استفاده میشوید و دیده و 
دانسته  به شعارهای دروغین )ملی، وطن، وظیفه و خدا( 
خود را فریب میدهید دنیا و آخرت تان را فدای اهداف 

امریکایی کافر کرده اید!؟
شریعت اسالم شما را  درجمع امریکایی ها حساب کرده 

است.
قرآن کریم به صراحت حکم میکند که هرکی با کفار هم 
از  کند  مسلمانان همکاری  برعلیه  کفار  با  و  پیمان شود 

جمع کفار محسوب میگردد.
َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوا  ال  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  »َيا 
ِمْنُكْم  َيَتَولَُّهْم  َوَمْن  َبْعٍض  َأْوِلَياُء  َبْعُضُهْم  َأْوِلَياَء 

َفِإنَُّه ِمْنُهْم« ، اآلية ]سورة املائدة: 51[
نصاری  و  یهود  هستید،  مومن  کسانیکه  آن  ای  ترجمه: 
یکدیگر  دوست  و  ولی  هم  با  اینها  نگیرید،  ولی  را 

آنان  از جمع  را ولی گرفت  اینها  از شما  اند، وهرکسی 
محسوب میگردد.

از  عبارت  ونصاری  یهود  که  است  معلوم  همه  به  این 
امریکایی ها، اعضای ناتو، اسرائیل و دیگر عیسوی های 
کنونی می باشند، و قرآن کریم  واضح حکم کرده که شما 
یهود ونصاری را ولی نگیرد، درحقیقت  )ولی( به معنی 
های متعددی درقرآن کریم آمده که دارای اصل واحدی 
می باشند، در زبان عربی ولی بمعنی قریب، نصیر، حلیف، 
حافظ، آمده است یعنی ولی به معنی نزدیک، همکار، هم 
پیمان، متحد، ومددگار میباشد و رب العزت به صراحت 
از  نشوید  وهمکار  متحد  کفار  با  شما  که  میکند  حکم 
با  پیمان نشوید هرکی  با کفار هم  نکنید  کفار محافظت 
برعلیه مسلمین همکاری  را  کفار  پیمان شد و  کفار هم 
مسلمانی اش  ادعای  با وجود  متحد شد  کفار  با  و  کرد 
میگردد  محسوب  کفار  جمع  ودر  است   کفار  جمع  از 
است  کرده  نقض  را  اش  ایمان  درحقیقت  وی  که  زیرا 
و در برابر اهلل و رسول صلی اهلل علیه وسلم  قرار گرفته 
چنانچه کسی شعایر دین را توهین کند با وجود ادعای 
مسلمانی اش، مرتد و کافر شمرده می شود همچنان این 
عسکر، پولیس وامنیت نه تنها ایمان شان را نقض کرده 
اند وبرادران مسلمان خود را میکشند بلکه عمال دربرابر 
اهلل ورسول او قرار گرفته اند، از کفار حمایت میکنند و 
با کفار متحد وهم پیمان شده اند و صف کفر را  دربرابر 

صف مسلمانان، تقویه نموده اند.
ای افراد وابسته به اداره امریکایی ها!

مدت  این  طی  و  دادید  ادامه  سال  هفده 
مدید، همه چیز برمال گشت، مکر و دسیسه 
ازیک  ها  امریکایی  دروغین  های  وعده  و 
ونظامی  سیاسی  ورسوایی  شکست  طرف، 
ازطرف  المللی  بین  مستکبرین  این 
که  گردید  هویدا  جهانیان  همه  به  دیگر، 
عسکر،  ها،  امریکایی  جنگ  سوخت  مواد 
کابل  پوشالی  ادارۀ  های  واربکی  پولیس 
و  اهیمت  الیق  دنیا  در  نی  که  باشند  می 
ستایش اند و نی در آخرت بلکه درآخرت 
جهنم  سوزان  آتش  ها  امریکایی  با  یکجا 

درانتظار شان می باشد.
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دیده  ناخواسته،  یا  و  خواسته  درحقیقت  شما   
ودانسته، بدبخترین انسان ها شده اید، شما برای 
اهداف و آمال دنیوی دیگران، آخرت  خود را تباه 

کرده اید دراحادیث شریف آمده است:
 ُ اللَّ َصلَّى   ِ اللَّ َرُسوَل  َأنَّ  ُأَماَمَة  َأِبي  »َعْن 
ِعْنَد  َمْنِزَلًة  النَّاِس  َقاَل ِمْن َشرِّ  َوَسلََّم  َعَلْيِه 
ِبُدْنَيا  آِخَرَتُه  َأْذَهَب  َعْبٌد  اْلِقَياَمِة  َيْوَم   ِ اللَّ

َغْيِرِه رواه ابن ماجة«
ترجمه: ابی امامه رضی اهلل عنه میگوید که رسول 
بدترین  که  فرمودند  وسلم  وعلیم  اهلل  صلی  اهلل 

مردم از نگاه منزلت در روز قیامت کسی است که آخرت 
اش را برای دنیای دیگران ازدست دهد.

عن أبي هريرة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : 
» من أسوأ الناس منزلة ، من أذهب آخرته بدنيا غيره 

«شعب االیمان بیهقی
ترجمه: ابوهریره رضی اهلل عنه فرموده که رسول اهلل صلی 
رتبه  نگاه  از  انسان  بدترین  اند،  فرموده  اهلل علیه وسلم  
ومنزلت کسی هست که آخرت اش را برای منافع دنیوی 

دیگران ازدست دهد.
آخرته  باع  رجل  القيامة  يوم  ندامة  الناس  أشد  »إن 

بدنيا غيره«
ترجمه: پشیمان ترین انسان در روز قیامت کسی است که 

آخرت اش را بخاطر دنیای دیگران فروخته باشد.
همه  ای  و  اربکی  و  پولیس  ای  اردو،  عسکر  ای  بناء 

کارمندان اداره دست نشانده کابل!
همه می دانند و شما هم می دانید که شما نه تنها دنیای 
تان را فدای منافع چند اشخاص فرومایه کرده اید بلکه 
آخرت تان را نیز برای منافع دنیوی چند تن وطن فروش 
و دین فروش ازدست داده اید و درحقیقت امر، شما دنیا 
و آخرت و آینده فرزندان تان را به دنیای دیگران فروخته 
اید و خاسر دنیا و آخرت شده اید، تا چند تن اشخاص 
اریکۀ  در  دین  بی  و  خاین  شده،  فروخته  ماهیت،  بی 
قدرت باقی بمانند و زمام کشورتان بدست امریکایی ها 
کوبیده  تان  باالی  وآخرت  دنیا  بدبختی  مهر  بناء  بیفتد؛ 
ترین  ونادم  ترین  پیشیمان  قیامت  روز  در  و  است  شده 
پشیمانی  و  ندامت  روز  درآن  که  بود  ها خواهید  انسان 
هیچ سودی نخواهد داشت ومسیر همه تان با  امریکایی 

ها یکجا، بسوی آتش جهنم خواهد بود.
هشدار وبرحذر!

باالی خود رحم کنید و باالی فرزندان و احفاد تان دل 
بسوزانید و دنیا و آخرت تان را نجات داده و با استفاده 
از فرصت ها از صف کفار بیرون شوید و درکنار برادران 

مجاهد تان قرار گیرید تا در دنیا از محکومیت تاریخ و 
در آخرت از عذاب ابدی نجات یابید. وماعلینا اال البالغ

ای افراد وابسته به اداره امریکایی ها!
 شما درحقیقت خواسته و یا ناخواسته، 
دیده ودانسته، بدبخترین انسان ها شده 
دنیوی  آمال  و  اهداف  برای  شما  اید، 

دیگران، آخرت  خود را تباه کرده اید.
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روی همیـن بحـث طالبان در هنـگام تصرف غزنی بخش 
تبلیغاتـی شـان خـوب عمـل کـرد گرچـه در ظاهـر اول 
چنـان بـه نظر رسـید کـه مواد در دسـترس طالبـان اندک 
اسـت امـا بعدهـا که نشـرات طالبان داغ و گسـترده شـد 
ایـن موضـوع هـم معلـوم گردیـد که عـدم دسترسـی به 
مسـتندات تصویـری و خبـری از واقعـۀ تصـرف غزنـی 
و کمبـودی مـواد خـام علـت و یا علـت های داشـته که 
کامـال قناعـت بخـش بـود اینکـه طالبـان بخاطـر حفـظ 
اسـرار و عـدم کشـف توسـط نیروهای کشـفی دشـمن، 
و زدن ضربـات سـنگین و محکـم در همـان اول ورود به 
شـهر بـه نیروهـای اسـتخباراتی و نظامـی دشـمن، تمـام 

شـبکه هـای مخابراتـی را مختـل نمـوده بودنـد و ایـن 
چیـز باعـث شـد کـه رسـانه هـای فعـال در شـهر غزنی 
از وقـوع یـک خبـر مهم در شـهر غزنـی خبـر بدهند لذا 
اخبـار اولیـه بیشـتر توسـط رسـانه هـای مخالـف طالبان 
دسـت به دسـت می شـد امـا بعـد از آنکه طالبـان موفق 
شـدند یـک خـط مخابراتـی امـن بـرای ارایـه راپورهای 
دقیـق خـود اعـم از صوتـی، تصویری و خبـری از داخل 
شـهر ترتیـب دهنـد این مسـئله تا حدود زیاد حل شـد و 
طالبـان فعال در شـبکه هـای اجتماعی توانسـتند با برنامه 

تـر فعالیـت هـای تبلیغاتـی خود را برجسـته بسـازند.
در  طالبـان  تبلیغاتـی  بخـش  کـه  نکـرد  فرامـوش  بایـد 

بخش تبلیغاتی طالبان در 
تصرف غزنی عالی درخشید

طالبان مثل همیشه از شبکه های مخصوصا از تويتر و فیسبوک بسیار خوب استفاده می کنند، 
آنها با يک نظم خاص و گويا که گروپ بندی شده و هدفمند يک خبر يا يک موضوع را در 
طرف  به  ناخواسته  يا  خواسته  را  مخاطبین  کار  اين  با  و  کنند  می  نشر  بار  بار  مختلف  الفاظ 
نشرات خود جذب کرده و به آنها گوشزد می کند که يک اتفاق نادر امنیتی رخ داده است و 
کاربران فیسبوک که اکثرا مردمان تحصیلکرده و بعضا خبرنگاران رسمی يا افتخاری رسانه های 
افغانستان است به دنبال تکاپو و تحقیق آن خبر می شوند وانگهی به يک چیز مشترک دست می 
يابند آنکه خبر درست است و طبق نشرات هماهنگ شان يک رويداد عظیم امنیتی رخ داده 

است.

انجینر عثمان
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صفحـات اجتماعـی در پیشـرفت و بهبـود فعالیـت های 
نظامـی آنهـا تاثیـر مسـتقیم و مهـم دارد، مخالفـان طالبان 
در چنیـن مواقـع بیشـتر از آنکـه اخبـار را از کانـال های 
تلویزیویی و یا وبسـایت های وابسـته بـه حکومت رصد 
بکننـد یا به اخبار راسـت و دروغ رادیوهـا گوش بدهند؛ 
بـه خبرهـای نشـراتی در اکاونت های طالبـان متوجه می 
شـوند لـذا بازدیدکننـدگان از صفحات و نشـرات طالبان 
و انصـار رسـانه ای آنهـا در چنیـن روزهایـی اوج مـی 
گیـرد و ایـن به بخـش تبلیغاتـی طالبان قـوت دل داده و 

بـه آنهـا روحیـۀ پرکارتـر نصیب می بخشـد.
در تصرف شـهر غزنـی فعالیت تبلیغاتـی طالبان تا حدی 
پیـش رفـت کـه افـراد درجـه یـک رژیـم خـود اعتراف 
کردنـد کـه طالبـان بـا تبلیغـات فراگیـر خود شـهر غزنی 
را تصـرف کردنـد بـا آنکـه عمـال طالبـان شـهر غزنی را 
متصـرف شـده بودنـد و نیروهای پیـاده و سـوارۀ طالبان 
در حـال گزمه در شـهر دیده شـده و جنگ در سـرکهای 
شـهر و نقـاط نظامـی و امنیتـی محسـوس بـود خوب به 
هـر حـال نظـام کابـل مثل عـادت همیشـگی خـود منکر 
همـۀ ایـن پیشـرفتهای نظامـی طالبـان بـوده و در حالیکه 
عمـال نزدیـک بـه ۹۰ فیصـد شـهر در کنتـرول طالبان در 
آمـده بـود افـراد وابسـته بـه نظـام کابـل چیـغ و داد می 
کشـیدند کـه نخیر شـهر در دسـت ماسـت و حتی خاک 
در چشـم مـردم انداختـه و در روز روشـن دروغ هـای 
شـاخدار مـی گفتنـد اینکـه حتی طالبـان به نزدیک شـهر 
نشـده، ایـن بـود که چـون مردم محـل از طـرق مختلف 
خویشـاوندان خویـش را مطلـع مـی سـاختند و رسـانه 
هـای کابل جریـان قطـع مخابراتی را از نزدیک مشـاهده 
مـی کردنـد و در فیسـبوکها و تویترها اخبـار لحظه ای از 
پیشـرفتهای طالبـان را مـی دیدند ناچار نظـام کابل آنهمه 
پیشـرفت نظامـی طالبان را انـکار کرده و مـی گفتند فقط 
طالبـان تبلیغـات دارند و مـا در میدان تبلیغات به نسـبت 

طالبـان ضعیف اسـتیم وگرنه شـهر در دسـت ماسـت.

جالـب تـر آنکـه شـب همـان روزهـای کـه طالبـان در 
غزنـی بر اسـب هـای سـفید پیروزی جـوالن مـی دادند 
هـم  داخلـه  وزیـر  برمـک  ویـس  مثـل  کابـل  مقامـات 
اعتـراف کـرد کـه طالبـان بـا سـبحان اهلل و اهلل اکبـر در 
تبلیغـات شـهر را گرفتنـد ولـی در عمـل کاری از پیـش 
نتوانسـتند در حالیکـه برمـک با همین سـخن بـه دو چیز 
اعتـراف کـرد اینکـه طالبـان واقعا شـهر را تصـرف کرده 
آن هـم بـه برکت ذکر و اذکار الهـی و نصرت خداوندی، 
و دوم اینکـه بخـش تبلیغاتـی طالبـان در تصـرف غزنـی 
کمـک بـزرگ به نیـروی نظامی آنهـا کرده و بسـیار عالی 
درخشـیدند که روحیه عسـاکر، کارمندان و مقامات کابل 
تـا حـد وزارت داخلـه را متاثر کرده بود کـه اینهمه نیتجه 
اخـالص، پـرکاری و تـالش بـی وقفـه بخـش تبلیغاتـی 

بود.  طالبـان 

پیش  حدی  تا  طالبان  تبلیغاتی  فعالیت  غزنی  شهر  تصرف  در 
با  طالبان  که  کردند  اعتراف  خود  رژیم  یک  درجه  افراد  که  رفت 

تبلیغات فراگیر خود شهر غزنی را تصرف کردند.
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که له کندهاره تر کابله په لویه الر مو سفر کړی وي. 
والیت  په  زابل  د  یوازې  به  کې  امتداد  په  الرې  د  نو 
کې څو تخریب شوي لوی پلونه وګورئ، چې حتی 
کړای  منفجر  بیا  بیا  وروسته  ترمیم  او   تخریب  له 
شوي دي او په ماته مال پراته دي. دغو ماتو پلونو ته 
څخه  الرې  عمومي  له  نو  راورسیږي  موټر  کله  چې 
په څنګ خامې ته واوړي او په ډیر شواخون له ژورو 

کندو څخه پورې وځي.
له ما سره همیشه دا سوال و چې د زابل په والیت کې 
د لویې الرې دغه لوی پلونه چا او د کوم هدف لپاره 
نړولي دي؟ که دا کار طالبانو کړی وي او د طالبانو د 
نظامي پالیسي یوه برخه د پلونو نړول وي نو بیا خو 
له کندهار تر کابله  د غزني او میدان وردګو په والیاتو 
کې لسګونه نور لوی پلونه هم شته، ولې هغه نه دي 
نړول شوي، حال دا چې اکثره یې د طالبانو تر واک 

الندې ساحو کې دي.
یوه ورځ مې همدا خبره د زابل والیت د مرکز قالت 
اوسیدونکي یوه طالب ته وکړه، له هغه مې وپوښتل 

چې په زابل کې د نړول شویو پلونو د مسؤلیت ګوته 
تاسو ته نیول کیږي، تاسو ولې دغه پلونه نړولي دي؟
زابلي طالب په ډیر ټینګار سره وویل چې دغه پلونه 
نه دي نړولي، طالبانو شاید په سرک  یو هم طالبانو 
باندې ځای ځای امریکایانو ته ماینونه ایښي وي، مګر 
دغه لوی پلونه نړول هیڅکله د طالبانو کار نه دی. ده 
وویل چې دغه پلونه د زابل په مرکز قالت کې د هغو 
ساختماني  چې  شوي  نړول  لخوا  چارواکو  حکومتي 
په  بیارغونې  د  څخه  حکومت  له  او  لري  شرکتونه 
برخه کې ټیکې نیسي. ده وویل د زابل د والیتي شورا 
مشر عطاء جان او ځیني نور حکومتي ټیکه داران د 
دې لپاره چې ځان ته کار پیدا او حکومتي قراردادونه 
ترالسه کړي، قصدا یي دغه پلونه ونړول تر څو یي له 
حکومته د بیا جوړولو قرارداد واخلي او له دې الرې 

پیسې وګټي.
د هغه له خبرو معلومه شوه چې ډیر داسې تخریبي 
د  سوځول،  مکتوبونو  د  ړنګول،  پلونو  د  لکه،  کارونه 
کلینکونو او نورو عام المنفعه پروژو نړول او د بریښنا 

ښوونځي څوک سوځوي او پلونه څوک ورانوي؟؟

أبو عابد
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پایو ته زیان رسول، د همداسې  حکومتي ټیکه دارانو 
لپاره جوړې ودانۍ  قراردادونو  کار دی، چې د خپلو 
په  او  راباسي  پیسې  ورباندې  بیا  بیا  او  نړوي  بیا  بیا 

اصطالح خپلو شوړو ته زمینه سازي کوي.
په دې وروستیو کې رسنیو خبر ورکړ چې د  پکتیکا 
سید  او  بالل  حضرت  د  کې  ښرنه  مرکز  په  والیت 
جالل بخاري په نوم دوه ښوونځي د نامعلومو افرادو 
لخوا د شپې مهال د چاودنو په ترسره کولو سره نړول 
شوي دي. د دې خبرې په خپریدو سره رسنیو اوازه 
ګډه کړه چې طالبانو ښوونځي سوځولي دي. حتی 
د ګډ حکومت اجرائیه رئیس هم دغه کار په طالبانو 
وتاپه. خو څو ورځې وروسته پلټنو ثابته کړه چې دا 

کار طالبانو نه دی کړی.
د  ته وویل چې دوی  قومي مشرانو رسنیو  پکتیکا  د 
اړه پوره پلټنه کړې ده، طالبانو دغه  دې موضوع په 
کار غندلی دی او په هغه کې الس لرل یې په کلکه رد 
کړي دي. دغه راز طالبانو قومي مشرانو ته یو لیکلی 
تضمین هم ورکړی دی چې د معارف د تأسیساتو او 
عام المنفعه ځایونه ساتنه به کوي او د تقویې او ودې 
لپاره به یې هڅونه کوي.په دې ډول ثابته شوه چې 
د  د سوځولو موضوع هم  د ښوونځیو  پکتیکا کې  په 

زابل دنړیدلو پلونو په شان کومه بله انګیزه لري.
کې  پکتیکا  په  چې  ده  نه  لرې  امکانه  له  خبره  دا 
ښوونځي هم هغو حکومتي اختالسګرو منفجر کړي 
د  ښوونځیو  د  څخه  مؤسسو  او  حکومت  له  چې  وي 

له دې  او  نیسي  قراردادونو  او  ټیکې  ودانیو دجوړولو 
ته  کسانو  دغسې  کوي.  ترالسه  پیسې  ډیرې  الرې 
چې تازه پروژې په الس نه ورځي نو خامخا به دغسې 
تخریبي اعمالو ته الس اچوي تر څو خپل کار او ګټې 

ته زمینه برابره کړي.
روان  له  کې  افغانستان  په  چې   ثابتوي  حقائق  لوړ 
او ډلې د خپلو  افراد  بیل  بیال  اضطراري حالت څخه 
شخصي منافعو لپاره ګټه اخلي. متل دی وایي لیوه له 
خدایه باد او باران غواړي. دغسې تخریبګر او په خپلو 
مادي ګټو مین افراد هم د جګړې له وضعیت څخه 
په استفاده په پټه تخریبي اعمالو ته الس اچوي. عام 
بیا یې دښمن د خپلو  المنفعه وداني ویجاړوي چې 
دښمنانه مطبوعاتي پالیسۍ له مخې پړه په طالبانو 

اچوي.
دردمن  درد  په  ملت  او  هیواد  د  او  اولس  عام  خو 
هیوادوال باید پوه وي چې دغه کار د طالبانو نه دی 
دغسې  کې  پالیسي  په  امارت  اسالمي  د  هم  نه  او 
هغو  د  ډیره  تر  کار  دغه  لري.  ځای  اعمال  تخریبي 
دخپلو  چې  دی  چارواکو  فاسدو  او  غټانو  حکومتي 
شخصي ګټو لپاره له هیڅ ظلم او تجاوزڅخه مخ نه 
اړوي. هغوی چې د بیت المال د چور او تاالن سربیره 
د ځمکو د غصب، اختالس، رشوت او غبن تور تاریخ 
المنفعه  لپاره د عام  او اوس یې د شخصي ګټو  لري 

تأسیساتو عمدي تخریب ته هم الس اچولی دی. 
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و  فطـر  مبارکـه  اعیـاد  فرارسـیدن  از  قبـل  سـاله  همـه 
اضحـی، ملـت غیـور افغـان بـه انتظـار پیامـی از رهبری 
از  بسـیاری  می نشـیند.  افغانسـتان  اسـالمی  امـارت 
مسـلمانان خـارج از کشـور نیـز با دقـت این نـوع پیامها 
را رصـد و تجزیـه و تحلیـل مـی کننـد. ترصد دشـمنان 
و مخالفـان نیـز امـری بدیهـی اسـت. امـا پیـام تبریکـی 
عالیقـدر امیرالمؤمنیـن شـیخ الحدیـث مولـوی هبـۀ اهلل 
آخنـدزاده – حفظـه اهلل – بـه مناسـبت فـرا رسـیدن عید 
سـعید االضحـی سـال جـاری از جهاتی مختلـف از پیام 

هـای رهبریـت امـارت در سـالهای گذشـته بـود.
ایـن پیـام بـه درسـتی و عینیـت کامـل موقـف امـارت 
اسـالمی و اعتقـاد آن بـه گفتگـو و مذاکـرات و دوری 
از جنـگ را اثبـات کرده و به شـکل مسـتدل کشـورهای 
منطقـه را به دوری از اشـغالگران فراخوانده و نسـبت به 
مـکاری هـای دشـمن آگاه نموده اسـت. رهبـران امارت 
اسـالمی افغانسـتان بارهـا واضـح کـرده انـد کـه جنـگ 
فعلـی بـر آنهـا تحمیـل شـده اسـت و آنها چـاره ای جز 
جنـگ با اشـغالگران بی رحـم ندارند. پیـام امیرالمؤمنین 
اشـاره ای مناسـب به گذشـته داشـته و آورده است:" ۱۷ 
سـال پیـش، زمانـی کـه امریکایـی هـای اشـغالگر برای 
تهاجـم بـر افغانسـتان در صـدد تشـکیل ائتـالف بیـن 
المللـی جنگـی بودند، امارت اسـالمی آن هـا را به جای 
جنـگ بـه سیاسـت تفاهـم و تعقـل دعـوت مـی داد، اما 
سـران امریکایـی از روی بی پروایی و عدم تعقل دسـت 

بـه جنگی زدنـد که برای مردم امریکا بسـیار گـران تمام 
شـد." با این وصـف، عالیقـدر امیرالمؤمنین بـار دیگر از 
موقـف رهبـر یـک دولـت پیروزمنـد بـه دشـمن متذکر 
شـده اسـت که امـارت اسـالمی هنـوز هـم امریکایی ها 
را بـه جـای زورگویـی بـه تفاهـم و تعقـل دعـوت مـی 
دهـد و راهـی را نشـان مـی دهـد کـه توقـف و پایـان 
ایـن جنـگ طوالنـی را تضمیـن می کنـد. آن یگانـه راه، 

خاتمـهء اشـغال افغانسـتان اسـت و بس. 
رهبـر دانـا و پرتـوان امـارت اسـالمی بـه دسـتاوردهای 
نظامـی امـارت اشـاره نمـوده و از یـک پیـروزی بـزرگ 
سیاسـی نیـز سـخن بـرده اسـت: "امـارت اسـالمی کـه 
بـرای دفـاع از دیـن و خـاک خـود، رهبـری مقاومـت 
در برابـر اشـغالگران را بـه دوش دارد، هلل الحمـد هـم 
در میـدان نظامـی برنـده اسـت، هـم از لحـاظ سیاسـی 
و اداری توانسـته اسـت رونـد مقاومـت را بـه خوبـی 
کنتـرول بکنـد و هـم کشـورهای همسـایه و منطقـه را 
مطمئن سـاخته اسـت." آری! مطمئن سـاختن کشورهای 
همسـایه و منطقـه بر اینکه امارت اسـالمی کـدام نقصان 
بـرای آنهـا نـدارد و قناعـت دادن بـه آنهـا کـه حضـور 
اشـغالگران در افغانسـتان خونیـن بـه ضـرر آنان اسـت، 
پیـروزی مهمـی اسـت. تاثیرات مثبـت این قناعـت دادن 
هـا حـال نیـز ملمـوس اسـت و در آینـده بیشـتر حـس 
خواهـد شـد. چنیـن تـالش هایی مـردم غیـور و مجاهد 
و تمـام گـروپ ها و سـازمان هـا را نیز خبـردار می کند 

پیامی منفرد به 
دوستان و دشمنان 

مضطرب
حکمت اهلل حکمت
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کـه تنها راه نجات کشـور تمسـک به شـریعت غرای 
محمدی اسـت و زیـر بیرق ال اله االاهلل محمدرسـول 
اهلل مـی تـوان عـزت یافـت. در چـوکات شـریعت 
جنـگ و منازعـه فقـط در مقابـل اشـغالگران متجاوز 
مشـروعیت دارد و پاسـداران شـریعت محمـدی نیـز 
مـی خواهنـد مردم در آسـایش باشـند و زندگی توأم 

بـا عـزت و آزادی داشـته باشـند.
توصیف رهبری امارت اسـالمی از جنگ هفده سـاله 
بـه خوبـی نشـان می دهـد که دشـمن هیچ دسـتاورد 
از جنـگ نابرابـرش در مقابل مردم مجاهد افغانسـتان 
جـز رسـوایی و زبـون حالی نداشـته اسـت، برعکس 
طوالنـی تریـن و گـران ترین جنگ آمریـکا در تاریخ 
معاصـر "نـاکام تریـن" نیـز بـوده کـه به جـای ثبات 
جهانـی، بـی ثباتـی را غالـب نموده اسـت. این جنگ 
از نظـر مـردم آگاه آمریـکا نیز دیگر کدام مشـروعیت 
را نـدارد و فقـط جیب هـای آنها را بیشـتر خالی می 
کنـد و حیثیـت آنهـا را مخـدوش می نماید. ازسـوی 
دیگـر دولـت دسـت نشـانده اشـغالگران نیـز ناکامی 
و رسـوایی خـود را بـه خوبـی بـه نمایـش گذاشـته 
و مضحکـه خـاص و عـام شـده اسـت. ایـن نکته بر 
سـرخوردگی و احسـاس شکسـت اشـغالگران بیشتر 
افـزوده و کشـور را لقمـه ای غیرقابـل هضـم بـرای 

آنهـا قرار داده اسـت.
امـا یکـی از مهمتریـن بخش هـای پیام تبریکـی عالیقدر 
امیرالمؤمنیـن در مـورد تالش های دشـمن به اسـتفاده از 
جایـگاه بعضـی علمای دینـی برای نامشـروع جلوه دادن 
جهـاد علیـه اشـغالگران آمریکایـی بـود. رهبـری امارت 
اسـالمی کـه خـود عالـم دیـن اسـت و سـالها بر مسـند 
تدریـس نشسـته و بـه حیـث شـیخ الحدیـث تشـنگان 
علـوم نبـوی را سـیراب نموده اسـت، بـا تعابیری بسـیار 
محترمانـه از ایـن علمـا و سـازمان همـکاری اسـالمی 
گالیـه کـرده اسـت. محتـرم امیرالمؤمنیـن بـا قدردانـی 
از خدمـات سـازمان همـکاری اسـالمی و بـدون لفاظی 
توهیـن آمیـز و بکارگیـری توصیفـات تحریـک کننـده 
سـواالتی در مقابـل این سـازمان و علمای دینی شـرکت 
کننـده در  نشسـت کابـل طـرح نمـوده اسـت کـه خـود 
مصـداق جـواب دنـدان شـکن اسـت. یقینـا اگـر ایـن 
علمـای بزرگوار عامل به علمشـان باشـند، در مورد رأی 

صـادره تجدیدنظـر خواهنـد کرد.
آخریـن نکتـه از پیـام مذکور کـه قابل تحلیل و بررسـی 
اسـت، پیـام روشـن و حکیمانه امـارت اسـالمی از زبان 
رهبـری آن بـه سـه کشـور اسـالمی عربسـتان سـعودی، 
امـارات متحـده عربـی و قطـر اسـت کـه از پیوسـتن به 

پروسـه نظامـی دشـمن و یـا میزبانـی نشسـت هایـی که 
مفکـوره و موقـف غلـط دشـمن را تقویـت مـی کننـد، 
پرهیـز نماینـد. ایـن بخـش از پیـام نشـان مـی دهـد که 
دارد  تـالش  سـو  یـک  از  افغانسـتان  اسـالمی  امـارت 
بـه یـک وقـت چنـد کشـور منطقـه را نسـبت بـه خـود 
اطمینـان بدهـد و از سـوی دیگـر اجازه نمی دهد کسـی 
از مجبوریـت هـای آن سوءاسـتفاده کنـد و آن را ضعیف 
و ناتـوان بدانـد. بـه همیـن خاطـر اسـت کـه امـارت 
اسـالمی از زبـان رهبری خود دلسـوزانه بـه حاکمان این 
کشـورها پیـام واضح داد کـه فریب دشـمن را نخورند و 
باعـث نابـودی حیثیت خود در بین کشـورهای اسـالمی 

و ملـت هـای خود نشـوند.
امـارت  برکفـان  بقـدم رهبـران و جـان  قـدم  خداونـد 
اسـالمی را نصـرت و یـاری فرمایـد و ملت بیـدار افغان 

را از یـوغ اشـغال صلیبـی نجـات عطـا فرمایـد.

از جنگ هفده  امارت اسالمی  ** توصیف رهبری 
هیچ  دشمن  که  دهد  می  نشان  خوبی  به  ساله 
دستاورد از جنگ نابرابرش در مقابل مردم مجاهد 
افغانستان جز رسوایی و زبون حالی نداشته است، 
برعکس طوالنی ترین و گران ترین جنگ آمریکا 
در تاریخ معاصر "ناکام ترین" نیز بوده که به جای 

ثبات جهانی، بی ثباتی را غالب نموده است.

** رهبری امارت اسالمی که خود عالم دین است 
به حیث شیخ  و  نشسته  تدریس  بر مسند  سالها  و 
نموده  سیراب  را  نبوی  علوم  تشنگان  الحدیث 
و  علما  این  از  محترمانه  بسیار  تعابیری  با  است، 
سازمان همکاری اسالمی گالیه کرده است. محترم 
سازمان  خدمات  از  قدردانی  با  امیرالمؤمنین 
و  آمیز  توهین  لفاظی  بدون  و  اسالمی  همکاری 
در  سواالتی  کننده  تحریک  توصیفات  بکارگیری 
مقابل این سازمان و علمای دینی شرکت کننده 
در  نشست کابل طرح نموده است که خود مصداق 

جواب دندان شکن است.
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واقع گرا:
 اقتصاد اسالمی در مبادئ، منهج واحکام خود واقع گرا 
مردم  طبیعت  با  که  بیند  می  یی  عملی  واقع  وبر  است 
موافقت میکند وحاجات ومشکالت شانرا مراعات میکند. 
از  نیست ونه  استوار  بر خیاالت واوهام  اقتصاد اسالمی 
مسائلی بحث میکند که با کرامت بشریت در تضاد باشد.
سبب  را  بشر  ازدیاد  همیشه  اسالمی  غیر  دانان  اقتصاد 
قلت مواد وقحط میدانند وبه این نظر اند که مواد غذایی 
در جهان نسبت به والدت ها خیلی کم است واگر این 
نظریهء شان درست میبود در جریان صد سال باید نصف 
مردم جهان گرسنه باقی میمانند اما حقیقت اینطور نیست. 
نیز  انسان رزق  با اضافه شدن تعداد  اینست که  حقیقت 
اضافه میگردد چنانچه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می 
فرماید “من استطاع منكم الباءة فليتزوج” زواج را 
که ظاهرا باید سبب گرسنگی شود باعث وسبب برکت 

در رزق میداند.

جهانی بودن:
نیز  میباشد خود  اقتصاد اسالمی چون جزء دین جهانی 
جهانی بوده ودر هر گوشه وکنار جهان ودر هر زمان قابل 
جهان  در  اقتصادی  دیگر  نظریات  واگر  میباشد.  تطبیق 
منطقه و  برای  میرسد که هر یک  نظر  به  مشاهده گردد 
کشور و حتی ظروف خاصی ایجاد و یا تنظیم شده است 
ودر همه حاالت و اوقات و تمام جهان قابل تطبیق نمی 

باشد.
عالوه بر آنچه ذکر شد اقتصاد اسالمی مبنی بر معیارهای 
اخالقی میباشد لذا تاجر مسلمان مکلف است تا به اخالق 
حمیده که در قرآن وسنت ذکر شده است آراسته باشد 
واز جملهء آن صفات میتوان به امانت وصداقت در تعامل 
با دیگران ومراعات حالل وحرام در تجارت اشاره کرد.

جایگاه کار در اسالم:
از اصول اقتصاد در اسالم اینست که انسان باید کار کند 
و تکلیف را متحمل شود. اگرچه اسالم انفاق و مصرف 

اسالم و زندگی 
)قسمت هفتم و اخیر(

دکتور محمد یاسر
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می  ترغیب  و  تشویق  را  محتاجین  و  فقراء  باالی  کردن 
کند مگر در عین حال کار کردن را بهتر از سوال کردن 
و دست دراز کردن می داند تا باشد هر شخص به توان 
خود در چرخش عرابه های اقتصادی مجتمع سهم گیرد 

و بار دوش دیگران نباشد.
َيْأُخَذ  رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می فرماید: “أَلْن 
َأَحُدُكْم َحْبَلُه َفَيْأِتَي ِبُحْزَمِة اْلَحَطِب َعَ َظْهِرِه 
( ِبَها َوْجَهُه َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن  ُ )َفَيِبيَعَها( َفَيُكفَّ )اللَّ
َيْسَأَل النَّاَس )َأْعَطْوُه َأْو َمَنُعوُه(” » گر یکی از شما 
ریسمانی بردارد و بر پشت خود هیزم بکشد و بفروشد 
از  که  است  بهتر  او  برای  دارد،  نگه  خویش  آبروی  و 
تحذیر  در  و  ندهند(«.  یا  بدهند  )برایش  بخواهد  مردم 
اتکا بر خوردن از مال گدایی و عدم تحمل تکلیف در 
َسَأَل  “َمْن  فرماید:  می  حالل  رزق  آوردن  بدست  راه 
َجَهنََّم،  َجْمِر  ِمْن  َيْسَتْكِثُر  َفِإنََّما  ُيْغِنيِه  َما  َوِعْنَدُه 
يِه  ُيَغدِّ َما  َفَقاَل:  ُيْغِنيِه؟  َوَما   ِ َرُسوَل اللَّ َيا  َقاُلوا: 
يِه”. »کسیکه سوال می کند در حالیکه نزد وی  َأْو ُيَعشِّ
برای پوره کردن نیازمندی اش وجود دارد جز این نیست 
که قوغ )آتش( جهنم را جمع آوری می کند، پرسیدند: 
که  آنچه  فرمود:  میسازد؟  آورده  بر  را  نیازش  چیز  چی 

چاشت و شب اش را کفایت می کند«.

ملکیت خاصه و عامه: 
اقتصاد  از ویژگی های بخصوص  یکی  ملکیت  موضوع 
اسالمی است که آن را از اقتصاد های دیگر تفکیک می 
کند. نظریهء سرمایه داری معتقد بر آزادی کامل اقتصادی 
می باشد. به این معنا که انسان میتواند بدون قید و شرط 
به هر شکل ممکن به سرمایهء خود بیافزاید اگرچه این 
از سوی  نرساند.  مردم  و  برای مجتمع  نفعی  ها  فعالیت 
دیگر نظریهء سوسیالزم به این عقیده است که ملکیت از 
آن حکومت بوده و شخص اجازه داشتن ملکیت خاص 
را ندارد، هر آنچه کمایی می کند برای حکومت می کند.
اسالم در میان این دو نظریه معتقد به موجودیت ملکیت 
های خاصه و ملکیت های عامه است. چنانچه اسالم فرد 
در چارچوب  فردی  اقتصادی  فعالیت  نوع  هر  اجازه  را 
انسان  که  معنا  این  به  دهد.  می  شرع  ضوابط  و  قواعد 
مال  دارد  توان  که  مقداری  هر  به  فردی  بطور  میتواند 
بدست بیاورد به شرطی که این مال از طریق حالل و در 
نیاید. از جانب دیگر بعضی  با منافع عامه بدست  تضاد 
اموال را به حکومت یا به عوام الناس متعلق می داند که 
به هیچ وجه نمیتوان آنرا برای نفع شخصی کسی استفاده 

اقتصادی   فعالیت  نوع  هر  از  را  فرد  این  بر  عالوه  کرد. 
مانند سود، احتکار وغیره که ضرر آن مواجه به مجتمع 

باشد منع می کند.

معالجهء فقر:
در  خود  دیگر  خصوصیات  پهلوی  در  اسالمی  اقتصاد 
معالجه فقر نیز می پردازد و تالش می کند تا حد ممکن 
تعادل میان افراد موجود در مجتمع صورت گیرد، لهذا بر 
از دارایی های  تا  ثروتمندان زکات را الزم نموده است 
گرفته  است  کرده  ارزانی  آنان  باالی  که  متعال  خداوند 
داده شود. خداوند  مستحقین  و  ناداران  برای  به  و  شده 
متعال این مشکل اجتماعی را چنین معالجه می فرماید: 
َواْلَعاِمِليَن  َوامْلََساِكيِن  ِلْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ »ِإنََّما 
َواْلَغاِرِميَن  الرَِّقاِب  ُقُلوُبُهْم َوِف  َؤلََّفِة  َوامْلُ َعَلْيَها 
ِبيِل«، “صدقات )وزکاتها(  ِ َواْبِن السَّ َوِف َسِبيِل اللَّ
آن،  کنندگان  آوری  جمع  و  ومساکین  فقراء  مخصوص 
ودلجوئی شدگان، وبرای )آزاد کردن( بردگان، و قرض 
داران، ودر راه خدا، وبه راه ماندگان، )است، این( فریضه 
ای )مقرر شده( از جانب خداست، وخداوند دانای حکیم 

است«.

ممانعت های شرعی در اقتصاد اسالمی:
قایل  احترام  انسان  حریت  و  آزادی  به  اسالمی  اقتصاد 
اما این آزادی مقید به اصول و قواعدی است که  است 
هرگز انسان نمیتواند حدود آنرا عبور کند، به همین سبب 
بعضی محظورات و یا ممانعت هایی در اقتصاد اسالمی 
از آن  استفاده  با  نمیدهد  اجازه  را  انسان  دارد که  وجود 
که  را  ربا  اسالم  مثال  بیاندازد.  خطر  در  را  عامه  منافع 
بزرگترین مانع در راه تجارت است با همه اشکال قدیمی 

و معاصر آن کامال مردود و ممنوع می پندارد.
عالوه بر این اقتصاد اسالمی با درنظرداشت محافظت از 
منافع عامه و سوء استفاده از نیازمندی های مردم نه تنها 
احتکار را منع میکند بلکه دولت اسالمی وظیفه دارد تا 
مال احتکار شده را به بازار به نرخ مناسب عرضه کند و 

محتکر را سزا دهد.
تجارت در قرض نیز از جمله منهیات در اقتصاد اسالمی 
و  انواع  با  را  قرض  در  تجارت  اسالمی  اقتصاد  است. 
اشکال مختلف آن مورد منع قرار میدهد. یکی از اشکال 
تجارت در قرض اینست که شخص قرض دهنده قرض 
خودرا به قیمت نسبتا کمتر باالی کسی به فروش میرساند 
و خریدار با رسیدن وقت معین پول قرض را از مقروض 
قرض  و  قرض  خرید  میان  تفاوت  از  و  بیاورد  بدست 
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حقیقی نفع بدست بیاورد.
چنانچه اقتصاد اسالمی بنا به ممانعت های شرعی منجمله 
لیس  ما  تبع  حدیث رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم “ال 
تصرف  و  ملکیت  در  آنچه  فروش  و  خرید  از  عندک” 
این اصل چنان محکم و  میکند. و  منع  نیست  فروشنده 
استوار است که بعد از بحران اقتصادی در جهان بعضی 
از کشورها بشمول المان این اصل را شامل قانون خود 

گردانیده و به اهمیت آن اعتراف کردند.
عالوه بر این  بیع غرر )خرید و فروش آنچه که کامال 
وصف نمیگردد و در آن ابهام باقی میماند(، تجارت در 
اشیای حرام مانند شراب، خنزیر، مال غصب شده وغیره 
جایگاهی  اسالمی  اقتصاد  در  که  است  اموری  جمله  از 

ندارد.

برنامه های اقتصادی:
یکی از دالیل شامل بودن دین اسالم و رابطه آن با زندگی 
توصیف  چنانچه  میباشد.  دین  این  مستقبل  های  برنامه 
اتباع دین به این امر که »َوالَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا 
ِلَك َقَواًما« »و کسانی که چون  َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن ذَٰ
انفاق کنند، اسراف نمی نمایند و سختگیری نمی کنند، و 
بین این دو )روش( اعتدال دارند« داللت بر اهمیت قایل 
اتباع این دین  شدن برای برنامه ریزی و مستقبل است. 
باید  نه  انفاق و خرچ را دارند مگر در عین حال  اجازه 
اسراف نمایند و نه سختگیر باشند بلکه منهج میانه روی 
را در پیش رو گیرند تا از اذیت ها و پریشانی های حال 

و مستقبل در امان باقی مانند.

دین حکم  این  ریزه های  برنامه  از جمله  این  بر  عالوه 
الهی متعلق به توزیع غنمیت و فیء در میان مستحقین آن 
به شکلی می باشد تا در میان ثروتمندان دست به دست 
نشود بلکه اصناف دیگر مجتمع نیز از آن مستفید گردند. 
ِمْن  َرُسوِلِه   ٰ ُ َعَ َأَفاَء اللَّ ا  »مَّ متعال می فرماید:  اهلل 
َأْهِل اْلُقَرٰى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى 
َبْيَن  ُدوَلًة  َيُكوَن  َكْي ال  ِبيِل  السَّ َواْبِن  َوامْلََساِكيِن 
آبادی ها  اهل  )اموال(  از  اهلل  آنچه  »و  ِمنُكْم«  اأْلَْغِنَياِء 
به پیامبرش بازگردانده )و بخشیده( است، پس از آِن اهلل 
و رسول، و خویشاوندان او، و یتیمان، و بینوایان، و در 
راه ماندگان است. تا )این اموال( در میان ثروتمندان شما 

دست به دست نشود«.

چنانچه در توزیع زمین های غنیمت گرفته شده از دشمن 
از  بعد  ها  زمین  این  از  بعضی  ابقای  مسلمانان،  باالی 
نظر گرفته  در  این حکمت  آن  قبلی  مالکان  نزد  غنیمت 
شده است و اولویت ها و نیازمندی های مجتمع و افراد 

در مراحل مختلف در نظر گرفته شده است.
و  مستحکم  رابطه  اسالمی  اقتصاد  دربارهء  فشرده  این 
بلکه  میدهند  نشان  را  اقتصاد  و  اسالم  میان  ناگسیستنی 
ظاهر می سازد که اقتصاد شاهرگ نظام اسالمی بوده و 
یک  نمیتوان  اسالمی  اقتصاد  احکام  درنظرداشت  بدون 

نظام را کامال اسالمی خواند.
پایان.
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اُحد در تاريخ
را  احد  جنگ  نـتـیـجه  مـورخـان  اجـمـاع  چـه  گـر 
حقایق  اما  شمرند،  می  مسلمانان  بر  مشرکان  پیروزی 

نظامی با این نتیجه گیری موافق نیست .
محاصره  به  سو  همه  از  لشکراسالم  آنـکـه  از  پـس 
مشرکان درآمد، برای اینان امکان نابود سازی یـکـجـای 
حضرت   ، حال  این  با   . داشـت  وجـود  مـسـلمـانـان 
را  راهش  گردید،  موفق   ) وسلم  علیه  اهلل  محمد)صلی 
درصد  نود  و  کند  باز  کننده  محاصره  نیروهای  میان  از 

نیروهایش را از نیستی حتمی برهاند.
نـابـودی مـسـلمـانـانـی کـه  نـاکـامـی مـشـرکـان در 
گرفته  قرار  آنها  برتر  نـیروی  کـامـل  مـحـاصـره  در 
بودند، یک شکست به شمار می رود. در حالی که رهیدن 
تـنـها  هـم  آن   ، دشـمـن  مـحـاصـره  از  مـسـلمـانـان 
با دادن ده درصد تلفات از نیروی کم واندک شان ، یک 

پیروزی محسوب می گردد.
یافتند،  نیستی حتمی رهایی  از  آنکه مسلمانان  بر  عالوه 
توانستند منافقانی را که در میان صفوف آنـهـا حـضـور 
داشـتند شناسایی کنند و این امر به آنها فرصت داد که 
پس از جنگ ، با بصیرت کـامـل ، بـه پـاکسازی صفوف 
خود بپردازند؛ و این خود سود بزرگی بود که از جنگ 

احد عاید مسلمانان گردید.
بلی، مـشـرکـان در جـنـگ احـد از نـظـر تـاکـتـیـکـی  
شکست  اسـتـراتـژیکی  نظر  از  امـا  شـدنـد،  پـیـروز 
برابر  در  تاکتیکی  شکست  که  است  روشن  و  خوردند؛ 

شکست استراتژیکی ناچیز است .
خدای متعال فرموده است :

ِلْلُمتَّقيَن،  َمْوِعَظٌة  َو  ُهدًى  َو  ِللّناِس  َبياٌن  )هذا 
ُكْنُتْم  ِإْن  االَْْعَلْوَن  اَءْنُتُم  َو  َتْحَزُنوا  ال  َو  َتِهُنوا  ال  َو 
َمسَّ  َفَقْد  َقْرٌح  يـَمـْسـَسـْكـُْم  ِإْن  مـُْؤمـِنـيـَن. 
اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َو ِتْلَك االَّْياُم ُنداِوُلها َبْيَن الّناِس 
َو ِليـَعـَْلَم اللُّ الَّذيـَن اءَمُنوا َو َيتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهداَء 
الَّذيَن  اللُّ  َص  لُِيَمحِّ َو  الّظامِليَن،  ُيِحبُّ  ال  َواللُّ 
آمـَنـُوا َو يـَْمَحَق اْلكاِفريَن، اَءْم َحِسْبُتْم َاْن َتْدُخُلوا 
ا َيْعَلِم اللُّ الَّذيَن جاَهُدوا ِمْنُكْم َو َيْعَلَم  اْلَجنََّة َو مَلّ

الّصاِبريَن(
ایـن ]قـرآن [ بـرای مـردم بـیـانـی و بـرای پـرهـیزکاران 
رهنمود و اندرزی است . و اگر مئومن هستید، سـسـتـی 
مـکـنـیـد و غمگین مشوید، که شما برترید. اگر آسیبی 
به شما رسیده ، آن قوم را نیز آسـیـبی نظیر آن رسید؛ و 
ما این روزها ]ی شکست و پیروزی [ را میان مردم به 
نوبت می گردانیم ]تـا آنان پند گیرند[ و خداوند کسانی 
را که ]واقعًا[ ایمان آورده اند معلوم بدارد، و از میان شما 
نمی  دوست  را  ستمکاران  و خداوند  بگیرد؛  گـواهـانی 
دارد. و تا خداوند کسانی را که ایمان آورده انـد خـالص 
نـابـود سـازد.   ] تـدریـج  ]بـه  را  کـافـران  و  گـردانـد 
آیـا پـنـداشـتـیـد کـه داخل بهشت می شوید، بی آنکه 

خداوند جهادگران و شکیبایان شما را معلوم بدارد؟

)۱۸(سیرت نظامی رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم 

تالیف: شیت خطاب

ترجمه: راشد شهامت
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شهیدان احد )رضی اهلل تعالی عنهم(
۱ ـ مهاجران:

الف ـ از قریش ، و از بنی هاشم بن عبد 
مناف بن عبدالمطلب :

کاکای   ، عبدالمطلب  بن  حمزۀ  ـ   ۱
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم

ب ـ از بنی امیۀ بن عبد شمس :
۲ ـ عبداهلل بن جحش )هم پیمان ی از 

بنی اسد بن خزیمه (.
ج ـ از بنی عبدالدار بن قصی :

۳ ـ مصعب بن عمیر.
د ـ از بنی محزوم بن یَْقَظْه:

۴ ـ شماس بن عثمان .
۲ ـ انصار

الفـ  از اوس ، سپس از بنی عبداالشهل 
:

۵ ـ َعمرو بن ُمعاذ بن نُعمان .
۶ ـ حارث بن اءنس بن رافع .
۷ ـ ِعمارۀ بن زیاد بن ُسکن .
۸ ـ َسَلمۀ بن ثابت بن َوقْش .
۹ ـ عمرو بن ثابت بن َوقْش .

۱۰ ـ ثابت بن َوقْش )پدر عمرو و َسلمه 
.)

۱۱ ـ رفاعۀ بن َوقْش )برادر ثابت (.
۱۲ ـ صیفی بن َقیْظی .
۱۳ ـ حباب بن َقیْظی .

۱۴ ـ عباد بن سهل .
)برادر  معاذ  بن  سهل  بن  حارث  ـ   ۱۵

زاده سهل بن معاذ(.
پدر   ،) )یمان  جابر  بن  ُحَسیْل  ـ   ۱۶

حذیفۀ بن یمان .
ب ـ از اهـل راتـج )یـکـی از قـلعـه 
بـنـی  از  نـیـز   ،) مـدیـنـه  هـای 

عبداالشهل :
۱۷ـ  ایاس بن اوس بن عتیک بن عمرو.

۱۸ ـ عبید بن تَیِّهان .
۱۹ ـ عتیک بن تَیِّهان .

۲۰ ـ حبیب بن زید بن تَیْم .
ج ـ از بنی ظفر:

۲۱ ـ یزید بن حاطب بن امیۀ بن رافع .
دـ  از بنی عمرو بن عوف ، سپس از بنی 

ضبیعۀ بن زید:
۲۲ ـ ابو سفیان بن حارث بن قیس بن 

زید.
۲۳ ـ حنظله غسیل المالئکه ، پسر اءبو 

عامر بن صیفی بن نعمان .
۲۴ ـ قیس بن زید بن ضبیعه .

۲۵ ـ مالک بن اءمۀ بن ضبیعه .
ه  ـ از بنی عبید بن زید:
۲۶ ـ اءنَیْس بن َقتاده .

و ـ از بنی ثعلبۀ بن عمرو بن عوف :
۲۷ ـ ابو َحبّۀ بن عمرو بن ثابت )برادر 

مادری سعد بن خیثمه (.
۲۸ ـ عبداهلل بن جبیر بن نعمان )فرمانده 

تیراندازان (.
بن  القیس  ء  امری  بن  َسْلم  بنی  از  ـ  ز 

مالک بن اوس :
۲۹ ـ َخیْثََمه )پدر سعد بن خیثمه (.

۳۰ ـ عبداهلل بن َسَلَمه )هم پیمان ی از 
بنی عجالن (.

ح ـ از بنی معاویۀ بن مالک :
بن  حارث  بن  حاطب  بن  ُسبَیع  ـ   ۳۱

قیس بن َهیَْشه .
۳۲ ـ ُسَویبِق بن حارث بن حاطب بن 

َهیَْشه .
۳۳ ـ مالک بن ُعَمیَْله )هم پیمان (.

ط ـ از بنی َخْطَمه :
۳۴ ـ حارث بن َعِدی .
۳۵ ـ ُعمیر بن َعِدی .

ی ـ از بنی نجار، سپس از بنی سواد بن 
مالک بن َغنم :

۳۶ ـ عمرو بن قیس بن زید.
۳۷ ـ قیس بن عمرو بن قیس .

۳۸ ـ ثابت بن عمرو بن زید.
۳۹ ـ عامر بن ُمَخّلد.
ک ـ از بنی مبذول :

۴۰ ـ ابو هبیرۀ بن حارث بن َعْلَقمه .
بن  َعلقمۀ  بن  ُمَطرَّف  بن  عمرو  ـ   ۴۱

عمرو.
ل ـ از بنی عمرو بن مالک بن نجار:

)برادر  منذر  بن  ثابت  بن  اوس  ـ   ۴۲
حسان بن ثابت (.

م ـ از بنی عدی بن نجار:
۴۳ ـ اَءنَس بن نَْضر بن َضْمَضم )عموی 
انس بن مالک ، خدمتکار پیامبر)ص ( .

ن ـ از بنی مازن بن نجار:
۴۴ ـ قیس بن مخله .

۴۵ ـ کیسان )از غالمانشان (.
س ـ از بنی دینار بن نجار:

۴۶ ـ سلیم بن حارث .
۴۷ ـ نعمان بن عبد عمرو…
ع ـ از بنی حارث بن خزرج :

۴۸ ـ خارجۀ بن زید بن اءبی زهیر.
۴۹ ـ اوس بن ارقم بن زید.

اءبی  ۵۰ ـ سعد بن ربیع بن عمرو بن 
زهیر.

ف ـ از بنی اَبَْجر )بنی ُخدری* (:
سعید  ابو  )پدر  سنان  بن  مالک  ـ   ۵۱

ُخدری (.
۵۲ ـ سعید بن سوید بن قیس .

۵۳ ـ عتبۀ بن ربیع بن رافع .
ص ـ از بنی ساعدۀ بن کعب بن خزرج 

:
۵۴ ـ ثعلبۀ بن سعد بن مالک بن خالد.

۵۵ ـ ثَْقف بن فروۀ بن بُدن .
ق ـ از بنی طریف ، قبیله سعد بن عباده

۵۶ ـ عبداهلل بن عمرو بن َوْهب .
۵۷ ـ َضْمَره )هم پیمان ی از جهینه (.

سپس   ، خزرج  بن  عوف  بنی  از  ـ  ر 
بن  مالک  بنی  از  سپس   ، سالم  بنی  از 

عجالن .
۵۸ ـ نوفل بن عبداهلل .

۵۹ ـ عباس بن ُعبادۀ بن نَْضَله .
۶۰ ـ نعمان بن مالک بن ثعلبۀ بن فِْهر.

۶۱ ـ َمجَذر بن زیاد بلوی )هم پیمان (.
۶۲ ـ ُعباد بن َحْسحاس .

ش ـ از بنی َسَلمه ، سپس از بنی حرام .
)پدر  حرام  بن  عمرو  بن  عبداهلل  ـ   ۶۳

جابر بن عبداهلل (.
۶۴ ـ عمرو بن َجموح .

۶۵ ـ َخاّلد بن عمرو بن جموح .
۶۶ ـ ابو ایمن )غالم عمر بن جموح (.

ت ـ از بنی سواد بن َغنْم :
۶۷ ـ سلیم بن عمرو بن حدیده .

۶۸ ـ عنتره )غالم سلیم بن عمرو(.
۶۹ ـ سهل بن قیس بن اءبی کعب .

ث ـ از بنی ُزریِق بن عامر:
۷۰ ـ ذکوان بن عبد قیس .

بنی  از  لوذان  بن  معّلی  بن  ُعبید  ـ   ۷۱
حبیب .
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اعالمیه کمیسیون امور اسرا در مورد خشونت بر 
زندانیان در زندان پلچرخی

که  دهد  می  نشان  پلچرخی  زندان  از  رسیده  معلوماِت 
نمایندگان  و  کرام  علمای  از  زیادی  شمار  امروز،  صبح 
بالک ها از بالک های مختلف بجای نامعلوم انتقال داده 
العمل  عکس  کار  این  به  واکنش  در  زندانیان  اند.  شده 
نشان داده اند و سپس عساکر ادارۀ کابل با زندانیان درگیر 

شده اند.
معلومات تازه اینست که تعداد زیادی عساکر مسلح داخل 
زندان شده اند و شلیک ها بر زندانیان در بالک های سه، 
چهار، شش و زون جریان دارد. ماه گذشته نیز در جریان 
چنین شلیک ها یک تن زندانی – زین الحق – به شهادت 

رسیده بود.
کمیسیون امور اسرا این عمل بی رحمانهء عساکر وحشی 
خواهد  می  قصداً  وحشی  رژیم  کند،  می  محکوم  را 
زندانیان مظلوم را با چنین دسیسه ها به شهادت برساند و 
انتقام شکست در میدان جنگ را از زندانیان مظلوم بگیرد.
کمیسیون امور اسرا بر سازمان های جهانی و بی طرف 
حقوق بشر و نهادهای مختلف حقوقی صدا می کند این 
برای جلوگیری  بکنند و  وحشت رژیم کابل را محکوم 

ازین ظلم و جنایت گامهای عاجل و مؤثر بردارند.
کمیسیون امور اسراء

امارت اسالمی افغانستان
۱۴۳۹/۱۲/۲۶هـ ق
۱۳۹۷/۶/۱۵هـ ش

۲۰۱۸/۹/۶م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد وفات شخصیت بزرگ 
جهادی، عالم و مبارز مولوی جالل الدین حقانی 

رحمه اهلل
الحمـد لل الـذي خلـق السـموات واألرض وجعـل 
الظلمـات والنـور. خلـق املـوت والحيـاة ليبلوكـم 
أيكـم أحسـن عمـًا وهـو العزيـز الغفور. ونشـهد 
أن ال إلـه إال الل وحـده ال شـريك لـه، ونشـهد أن 
الشـافع  سـيدنا ونبينـا محمـدًا عبـده ورسـوله، 
املشـفع يـوم النشـور، صلـى الل وسـلم وبـارك 
ومـن  والتابعيـن  وأصحابـه  آلـه  وع  عليـه 
تبعهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن. امابعـد: قـال 
 ِ آَمُنـوا ِبـاللَّ الَِّذيـنَ  ْؤِمُنـوَن  ِإنََّمـا امْلُ الل تعالـى: 
ِبَأْمَواِلِهـْم  َوَجاَهـُدوا  َيْرَتاُبـوا  َلـْم  ُثـمَّ  َوَرُسـوِلِه 
اِدُقوَن.  ِ ُأْوَلِئَك ُهـمُ الصَّ َوَأنُفِسـِهْم ِف َسـِبيِل اللَّ

۱۵ . الحجـرات
بـه ملـت مؤمـن و مجاهـد افغانسـتان و بـه تمـام امـت 
اسـالمی در سراسـر جهـان، بـا تاسـف فـراوان خبـر می 
دهیـم کـه شـخصیت بـزرگ جهـادی ایـن عصـر، عالم 
دیـن، مبـارز مثالیـی، رهنمای بـا ابتکار دو جهـاد بزرگ، 
وزیـر سـرحدات در حکومـت امـارت اسـالمی و عضو 
شـورای رهبـری امارت اسـالمی محتـرم الحـاج مولوی 
جـالل الدیـن حقانـی صاحـب از اثـر بیمـاری طوالنـی 

وفـات نمـوده اسـت. انـا هلل و انـا الیـه راجعون.

اعالمیه اه و ایپم اهی رسمی امارت اسالمی افغانستان
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محتـرم  وفـات  بمناسـبت  افغانسـتان  اسـالمی  امـارت 
جهادپـرور  خانـوادۀ  بـه  اهلل،  رحمـه  صاحـب  حقانـی 
مرحـوم، تمـام مجاهدیـن، مـردم افغانسـتان و مسـلمان 
هـای جهـان مراتـب تسـلیت عـرض مـی دارد. خداوند 
متعـال حقانـی صاحب را مغفـور و مرحوم داشـته، همه 
تکالیـف، زحمـات و هجـرت هـای وی را در راسـتای 
جهـاد، دعـوت، علـم و اصالح مقبـول بگردانـد. آمین یا 

رب العالمیـن.
مرحـوم مولـوی جـالل الدیـن حقانی صاحـب – رحمه 
اهلل – از شـخصیت هـای بـزرگ و نامـدار جهـادی ایـن 

بود. عصـر 
چنانکـه مجاهدیـن در صـدر اسـالم بـه وجـود و نقـش 
حضـرت خالـد بـن ولیـد – رضـی اهلل عنه – آسـوده و 
خوشـحال بودنـد، یقینـًا  گفته مـی توانیم کـه مجاهدین 
ایـن عصـر بـه وجـود و نقش جنـاب حقانـی صاحب – 

رحمـه اهلل – بـی حـد مطمئـن و خرسـند بودند.
زمانـی کـه کشـور و مردم مـا با خطـر الحاد کمونیسـتی 
مواجه شـد و افغانسـتاِن اسـالمی مانند بخارا، سمرقند و 
قفقـاز بـا تهدیـد بی دینـی دچـار گردید، جنـاب حقانی 
صاحـب و دیگـر مجاهدیـن بـا عـزم آن زمـان در برابـر 
دهریـت کمونیسـت هـا قیـام کردنـد. نخسـت مبـارزهء 
شـان را توسـط دعـوت و فعالیـت هـای تنویـری بـرای 
بیـداری ملـت آغـاز کردنـد و سـپس هـرگاه کودتـای 
کمونیسـتی صـورت گرفت، بـرای نابودی کفـر کمونیزم 

بـه جهـاد مسـلحانه پرداختند.
محتـرم حقانی صاحـب – رحمه اهلل – تـا پیروزی کامل 
در برابـر کمونـزم و متهاجمـان شـوروی، صمیمانـه بـه 
جهـاد ادامـه داد. سـپس در زمـان جنگهـای داخلـی بـه 
حیـث یـک مصلـح و داعـِی ثالـث بالخیر خدمـت نمود 
و هـرگاه امـارت اسـالمی افغانسـتان بـه وجود آمـد، به 
حیث خواسـتار نظام اسـالمی با همه اخـالص و نیرو در 
پهلـوی عالـی قـدر امیرالمؤمنین مال محمـد عمر مجاهد 
– رحمه اهلل – ایسـتاده شـد و خدمات ارزشـمندی را در 

راسـتای تحکیم حاکمیت اسـالمی انجـام داد.

نقـش و کارنامـه های حقانی صاحـب – رحمه اهلل – در 
برابـر تهاجـم امریکایـی ها و تالشـهای خسـتگی ناپذیر 
وی بـرای حفـظ وحـدت امـارت اسـالمی، بـاب زرین 
تاریخ اسـالمی اسـت که نسـل هـای آیندهء مسـلمان ها 

بـه آن همـواره افتخار مـی کنند.
در مجمـوع، زندگـی و کارنامـه های حقانـی صاحب – 
رحمـه اهلل – بهتریـن سرگذشـتی اسـت کـه مـی توانـد 
مشـعل راه بـرای هـر مسـلمان مؤمـن و متعهـد باشـد و 

مـی تـوان ازان در بخـش هـای جهـاد، ایثار، ثبـات، عزم 
عالـی، تحمـل زحمـات بـرای دیـن، اجتناب از شـهرت 
و منصـب دنیـوی و خـودداری از مادیـات، درس هـای 

گرفت. زیـادی 
در بـارۀ وفـات حقانـی صاحـب – رحمـه اهلل – بایـد 
بگوئیـم کـه وی نقش خـود را به نحو احسـن انجام داد، 
بـه تعهـد خـود در مـورد وفـاداری بـا ایمـان و دیـن تا 
مـرگ ثابـت قدم ماند،  واقعًا خوشـبخت بـود که در یک 
مرحلـۀ دشـوار و پرآزمـون از ارزشـهای اسـالمی دفـاع 
کـرد و بـرای زنده نگهداری شـعائر دین نقـش بزرگی را 
ایفـا نمود. حقانـی صاحب – رحمـه اهلل – اکنون اگرچه 
جسـما در میـان مـا وجود نـدارد، امـا فکر و مسـیر وی 
زنـده اسـت. سـنگرش هنـوز داغ اسـت و کاروان بزرگ 

جهـادی امـارت اسـالمی راه وی را تعقیـب مـی کند.
مولـوی صاحـب جـالل الدیـن حقانـی – رحمـه اهلل – 
از چندیـن سـال بـه ایـن سـو سـخت بیمـار و بسـتری 
بـود. وی چنانکـه در جوانـی و صحتمندی مشـقت های 
زیـادی را بـرای دیـن خدا متقبـل شـد، در اواخر زندگی 
نیـز بیمـاری طوالنـی را بـا صبر کامـل و رضـاء بالقضاء 

سـپری کـرد و باالخـره داعـی اجـل را لبیـک گفت.
بمناسـبت وفـات مرحـوم الحـاج مولـوی جـالل الدیـن 
حقانـی صاحـب از تمـام مجاهدین، هموطنـان گرامی و 
مسـلمانان جهـان امیدواریـم که بـه روح حقانی صاحب 
دعـا بکننـد. وی بـا نقـش مؤثـر خـود در حـق مـردم 
افغانسـتان و تمـام امت اسـالمی احسـان بزرگـی کرد و 
بـا جهـاد و مبارزهء خـود از الحاد و گمراهـی جلوگیری 
کـرد حـق دارد کـه بـرای روح وی دعـا بکنیـم و ثـواب 

ختـم هـای قـرآن کریـم را هدیـه نماییم.
در پایـان، یکبـار دیگـر بـه روح مرحـوم مولـوی جـالل 
الدیـن حقانـی – رحمـه اهلل – دعـا مـی کنیـم، خداونـد 
متعـال بـه دیـدار خـود و درجـات عالـی در جنـت هـا 

سـرفرازش نمایـد. آمیـن یـا رب العالمیـن
مقام و شورای رهبری امارت اسالمی افغانستان

۲۴/۱۲/۱۴۳۹هـ ق
۱۳/۶/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۹/۴م
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مرد پر آوازۀ افغانی ام
شهرۀ دنیا است مسلمانی ام
کی ز هجومم برهد دشمنان
موج خروشندۀ طوفانی ام
ایکه مرا خیره نظر میکنی

روز مصاف آمدی میدانی ام 
صخره کوهست به چشم عدو
سنگرم و غیرت ایمانی ام
آتش قهرم شکند روح خصم
برقک نورین بهارانی ام

همت من مظهر تسلیم نیست
گر نگری جانب پیشانی ام
خلق نیکو زیور مردانگی است
راهرو این خط انسانی ام 

جور و جفا مایۀ انصاف نیست
دشمن این شیوۀ حیوانی ام 
خدمت دین و وطن آمال من
الیق این عرش سلیمانی ام
بسکه ترا بینش کور است و کر

گاه چنین و گاه چنان خوانی ام
جامۀ من رنگ ز خون من است
سرخ چون یاقوت بدخشانی ام 

مجاهد افغان

هب سنگردار جهاد!

ع، شیدا

اشراقی 

تانرا  آتشبار  خشم  بنازم 
دیدم تاریخ  صفحه ی  صفحه،  به 
برادر  بیند  چون  خصم  بلرزد 
بابا  کوه  ستیغ  از  شنیدم 
شب  سینه ی  زخم  روی  بدیدم 
گردد  بیچاره  بشنود  دشمن  چو 
من  ی  دیده  از  شوق  اشک  بریزد 
خجل گردد چو بیند چشم خورشید 
چو خواند خصم دون دیوانه گردد 
است بلند  سر  تان  سِر  از  دار  سِر 

تانرا رگبار  چهچه ی  صدای 
تانرا ایثار  و  هّمت  شکوه   
تانرا دستار  و  سنگر  و  تفنگ 
تانرا  شار  سر  غیرت  و  غرور 
تانرا  پیکار  آتش  نشان 
تانرا جوهردار  تیغ  غریو 
چو بینم دیده ی بیدار تانرا
تانرا دار  سنگر  چشم  فروغ 
تانرا هشیار  روشن  ضمیر 
تانرا دار  های  چوبه  بنازم 

شعر و ادب
گرداننده: ابو عابد
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حافظ محمد عزام 

پـه نــوم دي ویـاړو تـل تـرتلـه حـقـانـي رهبره

د ګـران هیـواد مؤمن اولس ستر جهادي رهبره

تګــالره سـتابـه مــو تګــالره وي ترمرګه پوري

رهبره مرګي  په  مونږ  قدم  چپ  نخلو  وابه  تـري 

تا د ننګــونو غیــرتـونـو درس راکــړی مــونـږ ته

جهـان دي ســتایــي کارنـامـي تـا یـادوي رهبره

د صلیبي اشغال په وړانــدي دي په مینه ورکړه

د خداي په الره کې بي دریغـه قــربـانــي رهبره

ستر حقانیت دي کړو څرګند تا د خپل رب په مینه

رهبره اسالمي  ته  اُمــت  مسلم  افتخار  شــوي 

د اســتشهــاد د قـافلــــو عـظیــم ســاالره الړې

رب دي قبــول کــړه خـدمتـونـه غیـرتـي رهبره

تـا د صلـیـب د بچــو ژامـي کـړې ورمـاتـي سمـې

درنه په ډاردئ ال اوس هـم ځواک د غربي رهبره

د افـتـخار هسکه شـمـله دې پــرجـهـان ځلـیـږي

سردي ټیټ نه کړو سترفرعون ته ایماني رهبره

شولې تویې  درپسي  عزام  د  اوښکي  سترګو  له 

سـتا ورتـه ګــرانـه پـه واهلل شـوه جــداي رهبره

د ستر مجاهد مرحوم حقانی 
صاحب په یاد کې

با کدام چشمه است، هک نتوان سبو رپ ساخت؟
)رساب(

با کدام شعله است، هک نتوان آتش ارفوخت؟
)شبتاب(

کدام بهار است هک تنها یک بار است؟
) جوانی(

کدام شمع است، هک یک جهان باد نتوان خاموشش رکد؟
) آفتاب(

دیدۀ رخد را هچ چیز می بندد؟
) رشاب(

جامۀ گناه را هچ چیز می شوید؟
) پوزش(

کدام شهد است هک ات آرخ نبایدش چشید؟
) محبت(

کدام چیز است هک چون می زفاید می کاهد؟
) ماه(

آن دوه کدام اند هک کهن شان هب از اتزه است؟
) دوست و کتاب(

آن پل رنگین کدام است هک رب ردیای نیلگون کشیده اند؟
) رنگین امکن(

آن گوشت خواره کدام است هک ما همگی طعمۀ او ئیم؟
) گورستان(

آن پدیده کدام است هک رگزیی از آن نیست؟
) رمگ(

چیست آن؟؟؟؟
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مطالب ویژه به مناسبت رحلت

اقئد کبیر جهاد موالان جالل الدین حقانی

یادبود
 حقانی

خفتگان نیکو خاتمه

حقانی بزرگ، در راه حقانیت، به حق رسید

مولوی جالل الدین حقانی کوه فوالدین جهاد و مقاومت

حقانی صاحب چرا در زمان داود خان هجرت کرد؟

یاد حقانی آن خالد دوران ما

د وارسا او ناټو د شکست اتل )حقاني(

طاغوت شکن امت )خالد ثانی(، به لقای اهلل جل جالله پیوست!

)حقانی( ملنِگ عصٍر پریشان رحلت کرد

رحمه اهلل
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خاتمهء نیکو از عالمات حقانیت مسیر و راهی است که 
خفتگان آنرا پیموده اند. این خاتمه نه تنها برای رفتگان 
از اهمیت خیلی ها واال برخوردار است بلکه باعث اطمئنان 
قلبی و تقویت مورال بازماندگان نیز می شود. بسا اوقات 
دیده می شود که بازماندگان برخی از افراد اگرچه ظاهرا 
خودرا تسلی می دهند اما قلبا خیلی ناراحت می باشند 
و دل های شان گواهی بر بطالن مسیر رفتگان شان می 
دهد. بارها مشاهده می گردد که بازماندگان افراد کشته 
شده در صف ادارهء اجیر کابل بخصوص در صف پولیس 
وجدان  شدید  فشار  تحت  و  بوده  ناراحت  خیلی  اردو  و 
خود قرار می گیرند زیرا آنان می دانند که مسیری را که 
کشته شدهء شان طی می کرد باطل بوده و یا حد اقل 
مشکوک بوده است و به همین سبب خاتمهء گذشتگان 
خودرا نیکو نمی بینند. این تماما برعکس حالت شهدای 
مدافع از سرزمین اسالمی و مجاهد در مقابل اشغالگران 
و اجیران داخلی آنان است. خاتمهء نیکوی شان که یا در 
نبرد و رویارویی با دشمن می باشد و یا هم به اثر هجوم 
این  آنان  که  در حالی  آنان  اجیران  یا  و  اشغالگر  دشمن 
مسیر را نه بخاطر مال و متاع دنیا اختیار کرده بودند و نه 
بخاطر شهرت و شجاعت بلکه در این راه با شکم گرسنه 
و پای برهنه خارج شده بودند تا اینکه جان های شرین 
خودرا در راه دفاع از سرزمین اسالمی خود و ادای وجیبهء 

بیشتر  اطمئنان  باعث  کردند  قربان  اهلل  فی سبیل  جهاد 
در چنین حاالت  و همرزمان شان می شود.  بازماندگان 
نمی  نگاه  این  از  تشویشی  مجاهدین  بازماندگان  تنها  نه 
داشته باشند بلکه بشارت هایی را نیز در جریان شهادت، 
که  کنند  می  مشاهده  خود  بازماندگان  تدفین  و  تکفین 
باعث تقویت بیشتر عقیده و یقین شان به مسیر درست 
و خاتمهء نیکو رفتگان شان می گردد. این بشارت ها نه 
بلکه  باشد  می  مشاهده  قابل  شان  بازماندگان  برای  تنها 
گاهگاهی دشمن نیز به طرق مختلف به آن اعتراف می 

کند. 
تماما همین تصویر را میتوان در درگذشت رهبران این دو 
مسیر مشاهده کرد. یکسو رهبرانی به نظر می رسند که از 
ناز و نعمت فراوان اشغالگران برخوردار بوده و زندگی شان 
وقف بر آورده شدن اهداف و مصالح اشغالگران در مقابل 
پول، جاه، جالل و موقف های حکومتی می باشد و اعضای 
خانواده های شان در داخل و یا خارج از کشور مشغول 
زندگی مرفه و احیانا عیش و نوش خارج از چارچوب دین 
مبین اسالم و اعراف افغانی می باشند. سپس خاتمهء این 
دین  از  مدافعین  و  مجاهدین  با  رویارویی  در  یا  رهبران 
می باشد و به دست آنان به قتل می رسند یا اینکه در 
یا کشورهای  بیمارستان ها و تحت مداوای اشغالگران و 
اشغالگر قرار می داشته باشند. این نوع خاتمه یی است 

خفتگان نیکو خاتمه

در یاد بود از رهبران مرحوم امارت اسالمی

موفق افغان
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که بازماندگان را خیلی ناراحت می سازد و آنان تالش می 
برگزاری  با  اطمئنان خودرا  و عدم  ناراحتی  این  تا  کنند 
محافل بزرگ یادبود از آنان در زیر سایهء اشغال و مصرف 
تقلیل  آنها  بر  قبرهای مجلل  تعمیر  افغانی در  ها  ملیون 
مسیر  انحراف  بر  گواه  شان  های  قلب  هم  باز  اما  دهند 
می باشد و نمیتوانند این گواهی قلب ها را در بسا اوقات 

پنهان کنند. 
تمامی  که  گردند  می  مشاهده  رهبرانی  دیگر،  سوی  از 
سهولت ها و رفاهیت های زندگی را بخاطر کسب رضای 
خداوند متعال ترک کرده اند. آنان نه تنها اینکه زندگی 
مرفه و پر عیش و نوش ندارند بلکه از زندگی یک شخص 
آزاد  هوای  در  نمیتوانند  آنان  هستند.  محروم  نیز  عادی 
تنفس کنند. آنان نمیتوانند آزادانه گشت و گزار نمایند و 
یا چند روز مسلسل را در یک غار و یا کاخ سپری نمایند. 
آنان باید بخاطر حفاظت خود پر مشقت ترین حاالت را 
و  عالج  از  مریضی  و  بیماری  صورت  در  شوند،  متحمل 
و  ماهها  که  هستند  رهبرانی  این  بمانند.  محروم  درمان 
سالها از خانواده های خود دور و جدا زندگی می کنند و 
نمیتوانند سرپرستی اوالد خودرا کنند. آنان مانند عساکر 
گمنام در مغاره ها و سنگرها زندگی می کنند. در سنگر 
نیز مانند افراد عام در خطوط اول جبهه به نظر می رسند 
و مانند سایر مجاهدین می جنگند، میخورند، می نوشند 
افراد شان به نظر  و می پوشند. هیچ فرقی میان آنان و 

نمی رسد. 
سپس وقتی داعی اجل می آید، آنان را یا در سنگر علیه 
اشغالگران و اجیران داخلی آنان می یابد، یا در مسیر راه 
یا هم در مغاره هایی که بخاطر  بسوی سنگر و جهاد و 
حفاظت جان خود از دشمن اشغالگر و صلیبی پناه برده 
اینهمه حاالتی است که گواهی بر نیکی خاتمه می  اند. 
بود که شخصی  این خواهد  از  نیکوتر  دهد. کدام خاتمه 
در راه خداوند و جهاد برآید و در مغاره های کوه و یا در 
از ساده  تاریک که  اتاق های  در  مناطق کشور  دورترین 
پروردگار  به  را  جان  است  محروم  زندگی  وسایل  ترین 
بسپارد؟ کدام خاتمه نیکوتر از این خواهد بود که شخصی 
در راه جهاد فی سبیل اهلل مورد هجوم و حملهء دشمن 
صلیبی قرار گیرد و توته های جسدش نیز بدست نیاید؟ 
کدام خاتمه نیکوتر از این خواهد بود که شخصی در خط 
مقدم جبهه تا آن بجنگد تا تیر دشمن به سینه اش اصابت 
کند و او غلطان در خون داعی اجل را لبیک گوید؟ اینهمه 
امارت اسالمی است  نیکو رهبران  از خاتمهء  مثال هایی 
که جهان شاهد آن بوده است. امیر المومنین مال محمد 

نام و بی نشان که  عمر مجاهد رحمه اهلل در مغارهء بی 
حتی بستر آرام خواب ندارد از بیماری شدید رنج می برد 
و توان عالج و تداوی ندارد سپس در همین حالت جان 
را فدا می کند. امیر المومنین مال محمد اختر منصور بر 
اثر اصابت شلیک مستقیم دشمن اشغالگر صلیبی چنان 
گردد.  می  مبدل  ذغال  به  اش  مبارک  بدن  که  میسوزد 
که  دهد  می  جان  حالی  در  حقانی  الدین  جالل  مولوی 
ها  بیماری  از  بردن  رنج  و  بزرگی سن  وجود  با  را  سالها 
در مغاره های جهاد سپری می نماید و به همین شکل 
دهها تن دیگر از بزرگان و والی های امارت در حالی که 
در مقابل دشمن صلیبی در خط مقدم جبهه می جنگند 
مورد هدف دشمن صلیبی قرار گرفته و جام شهادت نوش 

می کنند.  
نه  عقب  در  اسالمی  امارت  رهبران  بلکه  این،  تنها  نه 
تعمیری می گذارند و نه حساب بانکی، چنانچه اوالدهای 
باشند که  راه روان می  نیز همه در همان مسیر و  شان 
نیز  بودند. فرزندان شان  پدر شان تعیین و اختیار کرده 
در همان صف زندگی می کنند که پدران شان آنرا طی 
کردند و باالخره داعی اجل را در آن لبیک گفتند. خانواده 
های شان نه در خارج از کشور از عیش و نوش زندگی 
ها  قصر  ترین  مفشن  در  داخل  در  نه  و  برند  می  بهره 
زندگی کرده و در مدرن ترین موتر ها گشت و گزار می 
کنند بلکه آنان نیز با لباس کهنه و بوسیده خود، با پاهای 
برهنه و خستهء خود، با خوراک خیلی متواضع و عادی 
خود در همان صفی قرار می داشته باشند که گواهی بر 

حسن خاتمهء پدران شان داده است. 
نیکوی  خاتمهء  بر  گواهی  که  است  حاالتی  اینهمه  پس 
اشغالگران صلیبی می  بزرگ جهاد مقدس علیه  رهبران 
و  قویتر  را  هدف  و  مسیر  که  است  گواهی  همین  دهد. 
با خاتمهء نیکوی  مطمئن تر می سازد و همین رهبران 
و  تشویق  را  خود  همرزمان  و  فرزندان  که  هستند  شان 
ترغیب بر ادامه مسیری می نمایند که با گذشت هر روز 
حقانیت آن واضح تر و آشکار تر می شود. پس سالمتی 
باد بر این رهبرانی که رهروان خودرا نه تنها در زندگی 
بلکه بعد از درگذشت خود نیز تنها نگذاشته اند بلکه در 
هر حالت باعث تقویت ایمان، عزم و یقین شان گردیده اند 
و سبب شده اند که این مسیر مبارک به صوب کامیابی و 

موفقیت گام های قویتر و مستحکمتر بگذارد. 
 بهشت برین جای تان باد ای مجاهدین واقعی و ای 

رهبران مخلص
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ما  آزمون  تا  ایم  آمده  به دنیا  ندارد،  بقا  برای کسی  دنیا 
یعنی  دیگری  جهان  انسان  اصلی  مسکن  گردد،  کامل 
دارالبقاء است. بعضی ها دارالفناء را آخرین هدف خود می 

دانند، چه اشتباه بزرگی.
در حقیقت، زندگی دنیا یک مرحلهء کوتاه امتحانی است، 
با عجز و کودکی آغاز می گردد و دوباره با عجز و جان 
آزمونی  وهلهء  درین  انسانی  رسد.  می  پایان  به  دادن 

کامیاب است که به دستور خداوندی عمل بتواند.
عمل در تلفظ آسان است، اما شکل عملی اش بسا مشکل 
می باشد و استقامت می خواهد. اما کسانی را که خداوند 
متعال برآنها لطف بکند، خیر آخرت را نصیب شان بسازد 
و مقامات، منازل و مراتب مختلف جنت را برای شان نگه 
به  و  توانند  می  آسانی طی  به  را  امتحان  مراحل  بدارد، 

تکمیل می رسانند.
برای آنان تلذذ از عمل بر دین، ایثار و قربانی برای دین، 
جانفشانی و عرق ریزی در راه دین چنان آسان می گردد 
بزرگان  و  نیکان  به  هرگاه  باشد.  شان  فطرت  جزء  گویا 
دین نگاه می کنی، ایمانت می گوید: با ایشان محبت و 
صمیمیت داشته باش، به رفاقت شان بکوش، مسیرشان 

را تعقیب بکن و بر وجود شان افتخار کن.

ساالر بی بدیل دو جهاد بزرگ مرحوم الحاج مولوی جالل 
الدین حقانی – رحمه اهلل – نیز چنان شخصیت بزرگی 

بود.
وی بحدی زیبا و پاکیزه بود که گاه گاه گرفتن نام وی 
و تکرار آن هم لذت می داد. خوردسال بودم که از یکی 
از رادیوهای کمونست های همان زمان در مورد حقانی 
بودم.  شنیده  را  آمیز  نفرت  و  نادرست  معلومات  صاحب 
تالش داشتم این شخص را بشناسم و در مورد اش تحقیق 

بکنم.
انقالب اسالمی  باالخره دورهء کمونستی به پایان رسید، 
به  صاحب  حقانی  شکست،  فاصله  و  هجر  مرزهای  آمد، 

میهن خود برگشت.
چهره، گفتار و کردار وی خالف آنچه بود که شنیده بودم، 
کمونست های سیاه دل صورت و سیرت وی را به اساس 

تحلیل و فکر شیطانی خود شان ترسیم کرده بودند.
بخندید و گفت آن نه شکل من است / و لیکن قلم در کف 

دشمن است )سعدی(
بی  و  ریا  بی  فقیر   – اهلل  – رحمه  الحاج حقانی صاحب 
آالیش بود، شاید هدف اصلی اش را پی برده بود، از همین 
بود که در راه خدا پروای چیزی را نداشت. نه نام برایش 

حقانی زبرگ

 رد راه حقانیت، هب حق رسید
ذبیح اهلل مجاهد

ترجمه : حبیب زاده
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اهمیت داشت، نه شخصیت، نه لقب قهرمانی، نه تکالیف 
و زحمات و نه هم بد و رد کسی.

وی گم گشتهء خود را می دانست، در تالش گمشدۀ خود 
چنان فرو رفته بود که همه لذت های دنیا را به آسانی 
به  حرکت  از  توانست  نمی  اما  نماید،  ترک  توانست  می 
سوی هدف باز گردد، می توانم هدف حقانی صاحب را به 
روشنی ایمان به آسانی درک کنم، یگانه هدف اش رضای 

پروردگار بود و بس.
امام  و  پارسا  مالی  سپس  بود،  پارسا  طالب  و  یتیم  وی 
پارسا شد، سپس قومندان پارسا و ساالر پارسا شد، بعد 
ازان ثالِث بالخیر پارسا گشت، سپس فرمان بردار پارسای 
یک امیر شرعی شد، سپس به تقاضای زمان دوباره مجاهد 
پارسا و رهنمای پارسا شد و باالخره مریض پارسا شد و در 

حال پارسایی وفات نمود. انا هلل و انا الیه راجعون.
ولسوالی   – نورالمدارس  در  را  )محصلی(  طالبی  دورهء 
شلگر والیت غزنی – به پایان رسانید، سپس برای مرحلهء 
از  انتخاب کرد،  – را  – پیشاور  تکمیل دارالعلوم حقانیه 
و  برگشت  زدران  های  کوه  به  شد،  التحصیل  فارغ  آنجا 

شمشیر استقالل کشور را به دست گرفت.
چهارده سال کامل خواب و آرام نداشت، تکالیف، هجرت 
ها، دوری از خانه، غربت و سختی ها را تحمل کرد. پس 
از ۱۴ سال، قدرت طلبان عصر به آرمان های وی آتش 
زدند، کابل به میدان جنگ تنظیم ها تبدیل شد، ناموس 
مردم لیالم گشت، مجاهدین واقعی آزرده و ناامید در خانه 
های شان نشستند، مجاهد نماهای حرام خور به چور و 

تاراج دست زدند.
– به صلح و آشتی درمیان  – رحمه اهلل  حقانی صاحب 
تنظیم ها آغاز نمود، امروز درین دروازه عذر نما، فردا در 
را آتش  آرمان های جهاد  تا  بکن،  زاری  دروازهء دیگری 
افغان  و  بردارند  را  مجاهد  دست  از  افتیده  پرچِم  نزنند، 

های درگیر در جنگ را آشتی نمایند.
نیام  در  را  شمشیر  حقانی  الدین  جالل  قومندان  الحاج 
به نقش یک بزرگ و موسفید قوم خدمت  بود،  گذاشته 
می کرد، زیرا مقتضای شریعت، ایمان و زمان همین بود.

هرگاه اوضاع از کنترول بیرون شد، حقانی صاحب – رحمه 
برگشت،  آن  نزدیکی  مناطق  و  پدری  روستای  به   – اهلل 
سلسلهء نشست و جرگه ها را آغاز کرد، قوم های بزرگ 
را که با هم درگیر بودند آشتی داد، درمیان شان سنگ 

گذاشت و صلح نمود.
در پهلوی تالشهای صلح جویانه، چنانکه در زمان جهاد 
درسگاه دینی بنام منبع العلوم و دایرۀ المعارف تاسیس 
کشور  بزرگان  های  کمک  جلب  با  همچنان  بود،  کرده 
امارات متحدهء عربی سنگ بنیاد دانشگاه شیخ زاهد را در 

والیت خوست گذاشت، گویا در پهلوی آبادی دین به رفاه 
دنیوی و بازسازی این کشور ویران نیز کمر بسته بود.

همان بود که تحریک اسالمی طالبان آغاز گردید، حقانی 
منارهء  یافت.  را  خود  گمشدهء   – اهلل  رحمه   – صاحب 
سرنگون شدهء آرمان های وی دوباره به یادش آمد و این 
بار به دست مالی که از وی خورد بود و لیکن همچون 
را عسکِر کمربسته  و خود  بیعت کرد  بود  دیده  داغ  وی 

معرفی کرد.
با این گام حقانی صاحب، مناطق بزرگی فتح شد. طالبان 
پیشروی کردند و باالخره کابل مسخر شد. این بار بجای 
زمامداری تنظیم های چندگانه، یک امارت اسالمی قائم 

شد.
 – اهلل  – رحمه  الحاج حقانی  بود که جناب  نظامی  این 
برای آن چهارده سال کامل هجرت و مسافرت های کوه 
ها را قبول کرده بود، خون داده بود و عرق ریزی کرده 

بود.
اینجا حقانی صاحب – رحمه اهلل – در فکر این نبود که 
وی فرمانده برجسته ای بود، سالح و تانگ ها داشت، فاتح 
با  چرا  بود،  بزرگی  فرمانده  وی  شد،  می  نامیده  خوست 
طالب بیعت بکند؟ حیثیت اش چه می شود؟ مردم چه 
می گویند؟ و دیگر همه آن تصورات و خیاالت باطل که 
فرماندهان و رهبران زیاد قدرت طلب به اصطالح جهادی 
را از سخره ها واژگون کرده بود. و اکنون هم روزی خوبی 

ندارند.
حقانی کامیاب شد، حقانی بر حق ثابت شد و بار دیگر با 

حق همراه شد.
اما تقدیر را نگاه کن! خداوند تعالی آزمون های دیگری را 

حقانی صاحب به میهن خود 
برگشت. 

وی  کردار  و  گفتار  چهره، 
شنیده  که  بود  آنچه  خالف 
سیاه  های  کمونست  بودم، 
به  را  وی  سیرت  و  صورت  دل 
اساس تحلیل و فکر شیطانی 
کرده  ترسیم  شان  خود 

بودند.
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برای حقانی صاحب مقدر ساخته است.
باز  امریکا،  برابر  در  جهاد  شد،  آغاز  دوم  جهاد 
همان کوه ها و دشت ها، حقانی صاحب – رحمه 
اهلل – بجای اینکه به تقاضای عمر و زمان، این بار 
خود را خسته و مانده بپندارد، یا به دشمن تسلیم 
شود و یا در گوشه ای عزلت گزین شود، با قوت و 

متانت بیشتر به کوها بلند شد.
حقانی  توصیف  در  جهان  نصف  گذشته،  در 
صاحب – رحمه اهلل – مصروف بود، شهکاری و 
شهامت وی را سمبول می خواندند، اما این بار نام 
تروریست بر وی گذاشته شد و گویا قلم بار دیگر 

به کف دشمن رفت.
تعهد حقانی هویدا بود، وی با پروردگار خود معامله می 
کرد، مردم و متاع دنیا برای وی معنای نداشت، پسران، 
کامل  قوت  با  بار  این  را  خود  وابستگان  همه  و  خانواده 
به جهاد و مبارزه در برابر امریکایی های اشغالگر متوجه 

ساخت.
اما تشویش داشت مبادا رفقای سابقه و تازهء صف، جهاد 

را ترک بکنند.
در سال ۲۰۰۱م، وی با تعقیب و حمالت شدید امریکایی 
ها مواجه بود، در یک بمباران به شدت زخمی شد، شهید 
مال سیف الرحمن منصور رحمه اهلل – پسر شهید مولوی 
نصراهلل منصور رحمه اهلل – معاون خود شهید مولوی فدا 
محمد جواد را برای احوال پرسی حقانی صاحب – رحمه 

اهلل – به منطقهء وی فرستاد.
حقانی صاحب در جریان مالقات به شهید جواد گفته بود 
الرحمن منصور از طرف من  : به قومندان صاحب سیف 
سالم بگو، و بگو که جهاد و کوه شاهیکوت را ترک نکند، 
نشوی.  ناامید  هستم،  تو  با  و  شوم  می  شفایاب  هم  من 

رحمهم اهلل جمیعا.
حقانی صاحب – رحمه اهلل – در جهاد پیشین یک برادر 
را از دست داده بود، خانواده اش زحمات را متقبل شده 
بودند و پاهایش را آبله زده بود. اما این بار قلب اش نیز از 

چند جا سوراخ و آبله آبله شد.
حقانی صاحب – رحمه اهلل – در کهن سالی، موسفیدی 
و درمانده گی جسمی شهادت چهار پسر و دیگر نزدیکان 
خود را تحمل نمود. حسبی اهلل و نعم الوکیل، نعم المولی 

و نعم النصیر.
الحاج حقانی صاحب – رحمه اهلل – این بار حقانی های 
زیادی را تربیه نموده بود، آن ها با حمالت تند و کوبندهء 
های  امریکایی  و  شکستند  را  متجاوز  کافران  کمر  شان 
خمار  که  ساختند  ناتوان  و  سراسیمه  چنان  را  اشغالگر 

اشغال از ذهن شان محو شد و اکنون در تالش فرار اند.

به حیث یک سپه ساالر   – – رحمه اهلل  حقانی صاحب 
برای  و  ماند  قدم  ثابت  اسالمی  امارت  چوکات  در  باعزم 

امارت اسالمی مایهء افتخار و سرافرازی شد. الحمدهلل
از سالهای زیادی به این سو، بدن اش ناجوانی کرد،  اما 
اما  بود،  مانده  باقی  جوان  صاحب  حقانی  ایمان  و  عهد 

پوست و استخوانش دیگر تاب نداشت.
دراز  و  مزمن  بیماری  به   – اهلل  رحمه   – حقانی صاحب 
مدت گرفتار شد، آرمان سنگر و شهادت اش ناتمام ماند، 
می توانست دوستان، پسران، پیروان و مخلصان خود را 
ببیند که قربانی می دهند، اما جز مشوره، رهنمایی و دعا 

دیگر کاری نمی توانست.
بازدید با امیر محبوبش مال محمد عمر مجاهد – رحمه 

اهلل – نیز به فردای قیامت مانده بود.
از جهان  – در حالی چشم  اهلل  – رحمه  حقانی صاحب 
بود، شریعت می  ناتوانش ساخته  بیماری  فانی بست که 

گوید: 
بندهء محبوب خود مقام  برای یک  تعالی  هرگاه خداوند 
اما  باشد،  کرده  نصیب  در جنت  را  بلند  بسیار  مرتبهء  و 
بنده نمی تواند که تنها به اعمال خود به آن مرتبه برسد. 
خداوند تعالی آنکس را در آخر زندگی به بیماری گرفتار 
می کند و چنان در تکلیف مبتال اش می سازد که عنداهلل 
بلند در  مرتبهء  آن  تا الئق  باال شود  بحدی  درجات وی 
را قبض می  تعالی روح وی  جنت گردد، سپس خداوند 

کند، نحسبه کذالک.
الحاج حقانی  رحمه اهلل رفت، اما برای نسل های آینده 
بکند،  عمل  آن  بر  کسی  اگر  که  است  داده  های  درس 

ناکامی و ناامیدی ندارد.
اخالص،  عمل،  سمبول  ما  برای  مرحوم  صاحب  حقانی 
افتخار  ایثار و قربانی گردید. همواره به وی  تقوی، زهد، 
می نمائیم، راهش را دنبال می کنیم، از اقوال و اعمال اش 
درس می گیریم و قدوهء معاصری قربانی ها و جانفشانی 

های بی دریغ در راه خدا اش می پنداریم. ان شاء اهلل

تعهد حقانی هویدا بود، وی با پروردگار خود معامله می کرد، 
و  خانواده  پسران،  نداشت،  معنای  وی  برای  دنیا  متاع  و  مردم 
همه وابستگان خود را این بار با قوت کامل به جهاد و مبارزه 

در برابر امریکایی های اشغالگر متوجه ساخت.

تقوی،  اخالص،  عمل،  سمبول  ما  برای  مرحوم  صاحب  حقانی 
زهد، ایثار و قربانی گردید. همواره به وی افتخار می نمائیم، 
راهش را دنبال می کنیم، از اقوال و اعمال اش درس می گیریم 
و قدوهء معاصری قربانی ها و جانفشانی های بی دریغ در راه 

خدا اش می پنداریم.
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 َ َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا * َوِإنَّ اللَّ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا 
ْحِسِنيَن – العنكبوت ۶۹ – مَلََع امْلُ

َ َيْرَفُع  قال النبى صلى الل عليه و سلم : ِإنَّ اللَّ
ِبَهَذا اْلِكَتاِب َأْقَواًما ، َوَيَضُع ِبِه آَخِريَن – رواه مسلم  

–
و  مستبدین  همیشه  که  است  جاری  این  به  الهی  سنت 
مستکبرین وقت را توسط ضعفاء امت و ملت اسالمی نابود 
می سازد. چنانچه دو ابر قدرت عصر را درین اواخر توسط 
دماغ  و  داده  افغانستان شکست  و ضعیف  چاره  بی  ملت 

کبر، غرور و شکست ناپذیری شان را به خاک مالید.
بزرگ  مردان  ابر  افغانستان،  مردم  مقاومت  و  جهاد  در 
رهبریت سالم جهاد را در سنگرهای داغ مبارزۀ حق علیه 
باطل به عهده داشتند و ندای ملکوتی »حی علی الجهاد« 
را از منبر، محراب، مدرسه و قله های سر به فلک مرز و 
طوری  کشور  این  مسلمان  ملت  گوش  به  افغانستان  بوم 
رسانیدند که همه ملت جهاد پرور مان این ندای بر حق 
را لبیک گفته با دست های خالی و قلب های سرشار از 
ایمان و غیرت به سوی سنگرهای داغ جهاد و مبارزه علیه 

تجاوزگران شتافتند.
از   – اهلل  رحمه   – حقانی  الدین  جالل  موالنا  حضرت 
چهره های بزرگ و شخصیت های شامخ جهادی می بود. 
شخصیتی که با شنیدن اسم مبارکش لرزه بر اندام جنایت 
کاران داخلی و خارجی طاری می گردید، شخصیتی که 
از زمان جهاد بر علیه شوروی های منحوس و کمیونستان 

وطن فروش با دادن بزرگ ترین قربانی و ایثار به قلب قلب 
ملت مسلمان جا گرفته و شکست های فضیح را نصیب 

دشمنان اسالم ساخت.
پیدا  تعارف  شان  جناب  با  اسالمی  امارت  زمان  در  بنده 
کردم. تواضع، انکسار و تقوی از چهرهء بشاش شان هویدا 
بود، مجلس شان بسیار جالب و مؤثر بود، نمی توان صفات 
واال، اخالق حسنه و ارادهء راستین شان را در این زمان به 

کسی دیگری سراغ نمایم.
زمانیکه کابل در نتیجهء تهاجم وحشیانهء لشکرهای صلیبی 
و مزدوران داخلی شان سقوط می کرد، ما مجاهدین، علما 
و طلبای والیات شمال به لوگر آمدیم و میان خود مشوره 

نمودیم که چه باید بکنیم ؟
محمد  دین  قاری  یک  هر  نفر  دو  که  این شد  به  فیصله 
حنیف – وزیر تحصیالت عالی – و بنده به نمایندگی از 
با جناب مولوی صاحب  مجاهدین صفحات شمال کشور 
آیندهء  مورد  در  تا  نمائیم،  مالقات  حقانی  الدین  جالل 
مجاهدین و والیات با ایشان تبادل نظر صورت گیرد. ما 
به قریهء نیازی های لوگر رفته با حقانی صاحب مالقات 
نمودیم و فیصلهء برادران غیور و هدفمند صفحات شمال 
کشور را به جناب شان عرض نمودیم – فیصله این بود 
که والیت لوگر را به هیچ صورت رها نمی کنیم و در برابر 
امریکایی های متجاوز و ائتالفیان و غالمان شان به جهاد 

و مبارزهء بر حق ادامه می دهیم – .
حقانی صاحب – رحمه اهلل – از تصمیم مجاهدین شمال 

مولوی جالل الدین حقانی رحمه اهلل؛ 

کوه فوالدین جهاد و مقاومت

الحاج مولوی مخدوم عبدالسالم سعادت 

)وزیر پیشین امور کار و اجتماعی(
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نهایت خوش حال شد و فرمود : شما لوگر را حفاظت 
هم  خوست  و  پکیتکا   ، پکتیا  های  والیت  از  کنید، 
مطمئن باشید، ما و مجاهدین مهاجر در برابر دشمنان 
اسالم در چهار آسیاب خط می اندازیم، فیصلهء شما 
برادران صفحات شمال نشان دهندهء جرئت، غیرت 
و نیروی ایمانی است و بنده را مسرت و خوشحالی 
بخشید. اگر فرضاً حاالت ناسازگار شود ما مجاهدین 
مجاهدین  هستیم.  شما  خدمت  به  والیات  سه  این 

راستین، بی آالیش و واقعا مخلص شما هستید .
نزد حقانی صاحب  از  و خوشحالی  اطمینان  عالم  با 
رخصت شدیم، تا پیام اطمینان بخش حقانی صاحب 
برسانیم.  کشور  شمال  صفحات  مجاهدین  به  را 
عمر  محمد  مال  المؤمنین  امیر  قدر  عالی  همزمان 
به  بزرگ  مخابرهء  طریق  از   – اهلل  رحمه   – مجاهد 
مجاهدین هدایت صادر نمود که برادران مجاهد ! از 
شهامت و غیرت کار بگیرید، مناطق و والیات را که 
به خون طلباء و مجاهدین آزاد شده، به نفع دشمنان 
اسالم تخلیه نکنید. سخنان عالی قدر امیر المؤمنین 
رحمهما   – صاحب  حقانی  عالمانهء  های  صحبت  و 
اهلل – برای مایان روح نوین بخشید و عزم ما را متین 

تر ساخت.
مال  شهید  که  بودیم  راه  در  هنوز  صاحب  قاری  و  بنده 
عبیداهلل آخند – وزیر دفاع – و حاجی مال محمد حسن 
آخند – معاون ریاست وزراء – به لوگر آمدند و هدایت 
دادند که لوگر را بگذارید و به طرف پکتیا و خوست حرکت 
کنید. هرگاه ما رسیدیم قافلهء مجاهدین صفحات شمال 
 ،  – لوگر  والی   – مدنی  الرحمن  ضیاء  مولوی  معیت  به 
 ،  – وردک  میدان  والی   – پهلوان  الدین  شمس  مولوی 
حاجی مال عبدالسالم سعادت – قومندان لواء ۱۱ مدافع 
هوائی – ، مولوی عبدالغنی فایق – قومندان فرقه ۴ زره 
مولوی  شهید  برادر   – اهلل  انعام  قاری   ،  – پلچرخی  دار 
نسیم اهلل مسئول یک بخش طلبای والیت تخار – ، قاری 
امان الدین – مسئول طلبای والیت بامیان – و…… به 
طرف پکتیا حرکت کرده بودند .تقدیر این بود که فرصت 
آخر  با  هم  ما  نشد.  پیدا  صاحب  حقانی  پیام  ابالغ  برای 

قافلهء مجاهدین شمال و سایر مجاهدین یکجا شدیم .
واقعهء مته چینه :

محمد  حاجی  با  کشور  شمال  صفحات  مجاهدین  قافلهء 
بود.  تماس  در   – برادر حقانی صاحب   – ابراهیم حقانی 
نیازی  عبدالرحیم  مال  با  چون  تخار  و  بدخشان  برادران 
رفاقت داشتند به مدرسه و محلهء نیازی ها – پایان شهر 
خوست – رفتند،  بنده با مال عبدالسالم سعادت و متباقی 
رفقا به هدایت حاجی ابراهیم حقانی در مته چینه – مرکز 

سابقهء حقانی صاحب – جا بجا شدیم. حقانی صاحب – 
روز در زنی خیل تشریف  یا سه  از دو  بعد   – اهلل  رحمه 
آوردند. بنده نزد مجاهدین که در قریهء نیازی ها بودند 
رفتم و پس ازینکه دوستان را آماده ساختیم تا در مورد 
سرنوشت مجاهدین با حقانی صاحب مالقات نمائیم، طبق 
به زنی خیل  برای مالقات  ابراهیم حقانی  هدایت حاجی 

رفتیم.
خالصه این که با قاید و مدبر جهاد جناب مولوی جالل 
به  آراء  اتفاق  به  بنده  کردیم.  مالقات  حقانی  الدین 
آغاز  صحبت  به  شمال  صفحات  مجاهدین  از  نمایندگی 
کردم، در حالی که همه برادران جذبات خاصی داشتند، 
در جریان صحبت گفتم که ارادۀ نهایی مجاهدین شمال 
پایه  کوه  در  اسالم  دشمنان  علیه  مبارزه  و  جهاد  کشور 
های خوست، پکتیا و پکتیکا است. بر اثر حرفهای عاجزانه 
و جذباتی بنده، همه اهل مجلس بشمول حقانی صاحب 

اشک ریختند .
سپس شخصیت عظیم جهادی مولوی جالل الدین حقانی 
– رحمه اهلل – با دادن اطمینان از رشادت ها و اخالص 
مندی مجاهدین شمال تقدیر به عمل آورده، فرمودند : ما 
همیشه به خدمت مجاهدین بودیم و هستیم، و لو که از هر 
قوم و زبان باشند، در زمان جهاد شوروی نیز  من غند بنام 
سلمان فارسی – رضی اهلل عنه – داشتم که در آن همه 

حقانی  الدین  جالل  موالنا  حضرت 
بزرگ  های  چهره  از   – اهلل  رحمه   –
جهادی  شامخ  های  شخصیت  و 
می بود. شخصیتی که با شنیدن 
جنایت  اندام  بر  لرزه  مبارکش  اسم 
می  طاری  خارجی  و  داخلی  کاران 
گردید، شخصیتی که از زمان جهاد 
و  منحوس  های  شوروی  علیه  بر 
دادن  با  فروش  وطن  کمیونستان 
قلب  به  ایثار  و  قربانی  ترین  بزرگ 
و  گرفته  جا  مسلمان  ملت  قلب 
نصیب  را  فضیح  های  شکست 

دشمنان اسالم ساخت.
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مجاهدین تاجک و ازبک از صفحات شمال 
بودند، الحال هم مثل برادر در پهلوی هم 
باشید،  نداشته  تشویش  باشیم،  می  دیگر 

من برادر شما و در خدمت شما .
دران وقت از طریق مخابره خبر رسید که 
مرکز مته چینه بمباران شده و چهار نفر 
زخمی شده اند. بنده با مال عبدالسالم و بک 
رفیق دیگر حرکت کردیم طرف مته چینه، 
در حالی که بی ۵۲ و هلیکوپترهای دشمن 
فضای والیت خوست را احاطه کرده بودند 
بودیم.  شهادت  انتظار  به  لحظه  هر  ما  و 
که  دیدیم  رسیدیم،  چینه  مته  به  هرگاه 
آمریکایی های وحشی و نیروهای ائتالفی 
شان مجاهدین را طوری بمباردمان کرده 
و  رفته  بین  از  ها  ساختمان  همه  که  اند 
تعداد  رسد،  می  آسمان  به  آتش  شعلهء 
و  اند  شده  شهید  مجاهدین  از  زیادی 
تعدادی هم از زیر انبارهای خاک فریاد می 

زدند که ما را دریابید و نجات دهید .
پرست  دنیا  و  غیرت  بی  مردم  از  تعدادی  وقت  عین  در 
انبارهای خاک  زیر  پراکنده  طور  به  که شهداء  حالی  در 
و خشت و در میدان افتاده بودند، به تالشی کیسه های 
شهدا و دزدی سالح های شان شروع کرده بودند، ما جهت 
حفاظت اسلحه و شهدا مجبور به تیر اندازی شدیم، تا آنکه 

اوباشان بی وجدان را از نزدیکی شهدا دور ساختیم .
مجاهد،  شخصیت  شهزاده  مولوی  جناب  صاحب  حقانی 
دل سوز و غیور را با دو موتر بای فور جهت همکاری با 
ما فرستاد. من به مجرد که داخل مرکز مته چینه شدم، 
نگاهم به مخدوم نظام الدین بن مولوی محمد قل شریعتی 
– آمر جهادی والیت بغالن – افتاد، دیدم که شهید شده 
است. جسد شهیدش را پشت موتر انداختم و برای نجات 
بودند  مانده  باقی  مخروبه  زیر  که  مجاهدین  و  زخمیان 

تالش کردیم.
است،  دراز  خیلی  آزمونی  و  دشوار  لحظات  آن  داستان 
اما به گونهء مختصر باید یادآوری بکنم که تمام شب را 
فقط در جمع آوری اجساد شهدا و زخمی ها و در تالش 
اینکه چگونه اسلحه، لوازم و وسایط بیت المال را حفاظت 
کنیم، سپری کردیم. در مرحلهء اول جنازه ۱۶ تن شهدا 
اجساد  آن شب  فردای  گردید. سپس  ادا  بنده  امامت  به 
شهدای باقی مانده را پیدا کرده و دفن نمودیم. قابل یاد 
خانهء  شد،  بمباردمان  چینه  مته  که  شبی  هست  آوری 
حاجی سراج که جناب حقانی صاحب – رحمه اهلل – و 
تعدادی از مسئوالن سمت شمال دران جا تشریف داشتند 

حق  سرور  محمد  صاحب  مولوی  جناب  شد.  بمبارد  نیز 
پرست – معاون والیت لوگر – ، قاری صاحب فیض محمد 
سراج  حاجی  خانوادهء  اعضای  و  مجاهدین  از  شماری  و 
دران جا به شهادت رسیدند و جناب مولوی جالل الدین 
حقانی ، قاری دین محمد حنیف و مولوی ضیاء الرحمن 

مدنی با تعدادی از مجاهدین زخمی شدند .
حقانی صاحب – رحمه اهلل – در حالی که زخمی بود به 
خانه اش رابطه کرد و هدایت داد که در صندوق من ۲ 
جوره رخت عربی هست، به مخدوم صاحب بدهید که به 

خود لباس بسازد.
الغرض شخصیت علمی و جهادی، قیادت مدبرانه و خصلت 
و طبیعت حقانی صاحب – رحمه اهلل – پاک از هر گونه 
آفتاب  همچو  بود،  گرایی  سمت  و  پرستی  قوم  تعصب، 
و  و کفرستیزی می درخشید  در آسمان شهامت، غیرت 
پرور  مجاهد  خانوادهء  بر  وی  جهادی  و  مبارزه  شعشعهء 
اش می دمید. شهادت چهار پسرش که واقعا ستاره گان 
در  چشمگیری  های  قهرمانی  و  بودند  جهاد  درخشان 
شاهد  داشتند،  شان  غالمان  و  ها  صلیبی  ضد  بر  مبارزه 
این مدعا است. همچنان نیابت خلف الصالح شان از جناب 
حقانی صاحب – رحمه اهلل – و از مقام امارت اسالمی و 
از  استشهادی  های  کندک  و  جهادی  امور  سالم  قیادت 
ناعق  اال  الینکره  است.  واقعیت  این  پذیر  نا  انکار  شواهد 
مجنون قد ضل فی سبیل هواه فوسوس له الشیطان فاغواه

قیادت  جهادی،  و  علمی  شخصیت 
حقانی  طبیعت  و  خصلت  و  مدبرانه 
هر  از  پاک   – اهلل  رحمه   – صاحب 
گونه تعصب، قوم پرستی و سمت 
گرایی بود، همچو آفتاب در آسمان 
می  کفرستیزی  و  غیرت  شهامت، 
و  مبارزه  شعشعهء  و  درخشید 
مجاهد  خانوادهء  بر  وی  جهادی 

پرور اش می دمید.
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اول  های  سال  در  چرا  که  زنند  می  حرف  ها  خیلی 
جمهوریت داود خان، تعدادی از مبارزان اسالمی وادار به 
ترک کشور و هجرت به پاکستان شدند. جواب کوتاه این 
سوال اینست که داود خان به زور کمونیستان به قدرت 
رسید و کمونیستان در دولت وی نقش مهم داشتند. به 
داعیان  برای  زمین  قدرت،  به  خان  داود  رسیدن  محض 
با کمونیستان شانه می  اسالم که در دههء دیموکراسی 

زدند و مانع فعالیت آنان بودند آتش داغ گردید.
نمودند  کوشش  قدرت  به  رسیدن  از  بعد  کمونیستان 
ببرند.  بین  از  دولتی  نیروهای  زور  به  را  خود  مخالفان 
پرور  اسالم  داعیان  و  مبارزان  به گرفتاری  بود که  همان 
شروع کردند .مولوی محمد یونس خالص که از مهاجرین 
دورهء داود خان است، در مصاحبه خود با مجله گوربت 
به جواب به همین سوال گفته است : »مرا در کابل خیلی 
آزار دادم، پسرم را زندانی ساختند و به تالش این بود که 
مرا نیز به زندان بیاندازند، بناًء به خاطر حفاظت خود به 

پشاور رفتم«.
برهان الدین ربانی در مصاحبه با علی ارغنداوی )خبر نگار 
بی بی سی( گفته بود که برای گرفتاری من در پوهنتون 
کابل چاپه زدند، اما من از دروازهء فرعی پوهنتون موفق 
به فرار شدم و از راه کوه ها و دره ها خود را به پیشاور 

رساندم .
مبارزین  تن  دو  خان،  داود  دورۀ  مهاجرین  جملهء  در 
نامدار اسالمی والیت پکتیا شهید مولوی نصراهلل منصور و 
مرحوم مولوی جالل الدین حقانی – رحمهما اهلل – هم 
بودند. بیائید ازین راز پرده برداریم که چرا این دو تن عالم 
مبارز مجبور به ترک مسجد و مدرسهء خود و هجرت به 

پشاور شدند.

دیموکراسی  سالهای  در  منصور  مولوی  و  حقانی  مولوی 
ظاهر شاهی به مبارزهء دعوتی و سیاسی در برابر کمیونزم 
 – خیل  هیبت  قریهء  در  منصور  مولوی  بودند،  مشغول 
زرمت، پکتیا – مدرسهء محلی داشت و حقانی صاحب در 
ولسوالی نکهء پکتیکا امامت و مدرسه داشت. هرگاه رژیم 
در  را  دولت  نیروی  که  کمیونستان  شد،  آغاز  خان  داود 
دست داشتند به فکر اسارت ایشان شدند. شهید منصور 
صاحب از روی احتیاط از ساحهء هموار رفت و در منطقهء 

کوهستانی شاهیکوت مصروف درس و امامت شد.
در تابستان ۱۳۵۴ خورشیدی، فشار کمونیستان بر علیه 
دعوتگران اسالم بیشتر شد. مسئوالن محلی پکتیا پالن 
گرفتار  زنده  را  صاحب  حقانی  و  صاحب  منصور  گرفتند 
بکنند. آن ها ناگهان بر خانهء حقانی صاحب حمله کردند، 

اما حقانی صاحب نجات یافت.
عساکر دولتی ارادهء حمله بر  خانهء منصور صاحب نیز 
از  تن  چند  و  فامیل  همراه  صاحب  منصور  اما  داشتند. 
شاگردان خود پیش از پیش شاهیکوت را ترک گفته به 
کوچید.  زدران(  افتادهء  دور  و  جنگلی  )منطقهء  گروبی 
همزمان حقانی صاحب نیز فامیل اش را به آن جا انتقال 

داد.
حصار  در  انبوه  های  جنگل  و  ها  کوه  را  گروبی  منطقه 
خود گرفته بود، دران جا کسی دیگری زندگی نمی کرد، 
منصور و حقانی صاحب – رحمهما اهلل – در کنار دریاچه 
سه اوطاق ساختند، دو اوطاق خانه های شان بود و اطاق 
برای شاگردان شان شد.  و جای سکونت  سومی مسجد 
ایشان فکر می کردند شاید در این منطقهء دور افتاده از 
اذیت و آذار کمونیستان در امان شوند و در کشور خود، 

فرصت بندگی برای پروردگار پیدا بکنند.

 ترجمه : جواد جوزجانی

حقانی صاحب چرا در زمان 

داود خان هجرت کرد؟

قاری سعید زرمتی
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اما دشمنان کمونیست کجا فرصت می دادند که ایشان 
استقرار  از  ماه  یک  هنوز  بگیرند.  نفس  خود  کشور  در 
اسد  ماه  اخیر  روزهای  بود،  نگذشته  گروبی  در  ایشان 
۱۳۵۴ خورشیدی بود، منصور صاحب به زرمت رفته بود 
و حقانی صاحب با شاگردان و اطفال خود مشغول درس و 
تدریس بود، ناگهان دو چوپان نمایان شد که بسوی ایشان 
می شتافتند، هرگاه نزدیک آمدند پیامی را رسانیدند که 
ولسوال خلقی نکی به تعقیب شما لشکر کشیده است، می 
خواهند تمام شما را بکشند و خانه های تان را آتش بزنند.

تن   ۲۰ حدود  شد.  نمایان  لشکری  تر،  پس  لحظه  چند 
ولسوال  که  بودند  قومی  مسلح  افراد  تن   ۲۰۰ و  عسکر 
بود،  داده  سوق  سو  این  به  را  ها  آن  داده  فریب  خلقی 
ولسوال خلقی برای مردم محلی گفته بود که باغیان به 
رهبری انگلیس ها در کوه ها جا گرفته اند، باید از بین 

ببریم.
حقانی صاحب طبق رسم و رواج قومی، دو نفر را با قرآن 
مجید پیشروی آن ها روان کرد. به رفقای خود گفت اگر 
اگر قرآن  اما  را پذیرفتند و برگشتند بسیار خوب،  قرآن 
را نپذیرفتند و تعرض می کردند مرگ شان جایز است. 
به طرف  و  نکرد  قبول  را  قرآن کریم  ولسوال کمونیست 
ایشان حرکت کرد .حقانی صاحب و رفقایش خود را به 
چند میل سالح شتنگن و کوچک مجهز کردند، در جاه 
از  جلوگیری  بخاطر  و  گرفتند  سنگر  کوه  مختلف  های 
پیشروی لشکر چند مرمی شلیک کردند. حقانی صاحب 
و  بدهید  قرار  هدف  را  عساکر  تنها  گفت  را  خود  رفقای 

لشکر قومی را نکشید، تا خصومت قومی رخ ندهد.
شلیک ها عساکر را ترسانید، آن ها جابجا ایستاد شدند 
به شلیک های متقابل پرداختند. حقانی صاحب چند  و 
واقعه  از  تا  فرستاد،  زرمت  به  صاحب  منصور  نزد  را  تن 
خبر بدهند. فیرها تا فردا جریان داشت و عساکر جرئت 
نداشتند دریاچه را عبور بکنند و بر خانه های ایشان حمله 
حقانی  و  منصور  رسید،  نیز  صاحب  منصور  فردا  بکنند. 
از  بدهند،  ادامه  را  مقابله  اگر  که  کردند  مشوره  صاحب 
از  و  بکنند  مقاومت  طوالتی  مدت  تا  توانند  نمی  یکسو 
سوی دیگر اکنون کمونیستان مردم محل را فریب داده و 
به ضد ایشان آماده کرده اند. اگر خدا ناخواسته به مردم 
محلی ضرری برسد مقصود اصلی ما که کمونیستان است 
یکطرف خواهد ماند و جنجال قومی بدوش ما می افتد. 
بهتر است که ازین جا کوچ بکنیم . ایشان شام همان روز 
آتش را در جاهای شان برافروخته ماندند، تا دشمن گمان 
بکند که ایشان بجای خود هستند. سپس در تاریکی شب 

در کوه ها و دره ها راه هجرت را به پیش گرفتند .
قصهء هجرت منصور و حقانی صاحب و چند تن شاگردان 
در  شاید  که  است  انگیزی  غم  و  دردناک  داستان  شان، 
تاریخ معاصر ما کمتر نظیری داشته باشد .دو تن عالمان 

دین تنها به جرم  دشمنی با الحاد کمونیستی مجبور به 
ترک کشور شدند. ایشان در این کشور فراخ و بزرگ حتی 
در کوه ها و جنگل ها هم فرصتی برای سکونت نداشتند 
زنان و کودکان خود سفر  با  .بدون کدام توشه و راحله، 
هجرت را از قله های آسمان تراش پکتیا آغاز کردند، نه از 
طریق جاده ها رفته می توانستند، نه از همواری ها و قریه 
جات گذشته می توانستند و نه هم در روشنی روز سفر 
می توانستند. زیرا مقامات کمونیستی در هر جا جواسیس 
خود را گماشته بودند. بلکه راه های پر خم و پیچ و صعب 

العبور کوهستانی را در تاریکی شب سپری می کردند.
این سفر ۵ روزه تا منطقهء دته خیل – وزیرستان – بسیار 
مشکل و دشوار بود. اما این کوه های عزم و همت  مرحوم 
حقانی صاحب و شهید منصور صاحب – رحمهما اهلل – 

بودند که هر خستگی و امتحان را عقب زدند .
یکی از همسفران منصور و حقانی صاحب – رحمهما اهلل 
– برایم قصه می کرد، زوجهء حقانی صاحب که در کوه 
ها زندگی کرده بود به سفر پیاده و کوهستانی بلد بود، اما 
زوجهء منصور صاحب که زندگی اش در دشت های زرمت 
کار  از  این سفر  اثر سختی  از  پاهایش  بود،  سپری شده 
افتاد و منصور صاحب بخاطر اینکه از قافله هجرت عقب 
نماند، زوجه اش را به پشت خود باال کرد و تا به منطقهء 
امن رسانید. تحمل چنین مشقت ها تنها با نیروی ایمانی 
ممکن است. اینگونه قربانی و فداکاری کار مدعیان کاذب 

ایمان نیست.
کمونیستان که در رگ و پوست داودخان جا گرفته بودند 
و وی را به قدرت رسانیده بودند، مخالفان فکری شان را 
با چنین برخورد وحشیانه به هجرت مجبور ساختند. این 
دورهء  خواه  اسالم  مهاجرین  که  سازد  می  ثابت  جریان 
داودخان از روی کدام هوس و یا توطئۀ استخباراتی کشور 
را ترک نکرده اند، بلکه این فشار و اذیت کمیونستان بود 
که آن ها را برای نگهداری زندگی و آبروی شان به هجرت 

وادار ساخت.
محسنین  عصرش،  هم  مبارزان  و  صاحب  حقانی  جناب 
با قربانی های  ملت ما و تمام امت اسالمی هستند که  
جانی، ترک خانه و میهن و تحمل بی خانگی و آوارگی، 
اگر  نگهداشتند.  داغ  را  کمیونزم  برابر  در  مبارزه  سنگر 
این همه مشقت ها و تکالیف را متقبل  ایشان آن زمان 
نمی شدند، امروز دموگرافی کشور ما دگرگون می بود و 
از دینی که نیاکان ما چهارده قرن نسل به نسل نگهداشته 

اند بیگانه می بودیم. و الحمدهلل علی نعمۀ االسالم
خداوند متعال بر جناب حقانی صاحب و تمام مجاهدین و 

مبارزین همسنگرش باران رحمت ببارد.
 آمین یا رب العالمین !
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ــن  ــا را غمگی ــه دله ــری ک ــد خب ــت ش ــه دس ــت ب دس
ــده از  ــق را آکن ــارزان ح ــکبار و مب ــا را اش ــم ه و چش
ــی  ــهادت قوماندان ــر از ش ــار خب ــن ب ــاخت، ای ــدوه س ان
ــار خبــر شــهادت  ــان مجاهــدان نبــود، ایــن ب از قوماندان
ــر  ــار خب ــن ب ــود؛ بلکــه ای ــرآن نب جمعــی از حافظــان ق
ــداز پــدر شــهادت و فخــر مجاهــدان و  ــت جانگ رحل
ــور  ــا بط ــر ی ــان عص ــر، قهرم ــاالر دلی ــارزان، سپهس مب
خالصــه خبــر جانگــداز مــرگ خالــد دوران مــا بــود خبــر 
رحلــت موالنــا جــالل الدیــن حقانــی – رحمــه اهلل تعالــی 
– کســی کــه شــاید در نوشــتن بتــوان نامــش را آســان 
ــمندش مشــکل  ــا در وصــف شــخصیت ارزش نوشــت ام
اســت بــه ایــن آســانی بتــوان کماحقــه چیــزی نگاشــت.

او همانطــور کــه ســایت رســمی مجاهــدان وی را شــبیه 
ــی اهلل  ــد – رض ــن ولی ــد ب ــرت خال ــدا حض ــیر خ شمش
ــود  ــود در واقــع نیــز چنیــن ب عنــه – توصیــف کــرده ب
بلکــه او واقعــا زندگــی اش شــبیه خالــد بــن ولیــد بــود 
ــا  و چــه بســا گــزاف نگفتــه باشــیم اگــر بگوئیــم )موالن
حقانــی مرحــوم( الحــق خالــد بــن ولیــد عصــر مــا بــود 
ــرۀ  ــاد و خاط ــال ی ــت کام ــد صف ــه در چن ــرا چونک چ
ــرد از  ــی ک ــده م ــه را زن ــی اهلل عن ــد رض ــرت خال حض

ــه: جمل

الف - ترس دشمنان:
ــد  ــن ولی ــد ب ــان خال ــار و مشــرکان زم همانطوریکــه کف
ــه  ــیدند و ب ــی ترس ــان م ــاب ش ــه از جن ــی اهلل عن رض
شــدت خــوف زده بودنــد و در هــر پیــکاری کــه خالــد بن 
ولیــد رضــی اهلل عنــه بــه عنــوان فرمانــده یــا ســرباز آن 
ارتــش بــود دل کفــار کشــیده شــده و شکســت خویــش 
ــلمانان و  ــرف مس ــن ط ــد و در ای ــی دیدن ــی م را قطع
مجاهــدان صــدر اســالم در پیــروزی خــود برکفــار شــک 
و تردیــد نداشــتند؛ موالنــا جــالل الدیــن حقانــی مرحــوم 
نیــز چنیــن بــود از روســها تــا امریکایــی هــا و در هــر دو 
دور مــزدوران آنهــا از نــام حقانــی و هیبــت اش ســخت 
در تــرس و هــراس بــوده و در هــر پیــکاری کــه فرمانــده، 
حقانــی مرحــوم بــود در آن جنــگ چــه مجاهدیــن دوران 
ــکا، پیــروزی  ــن دوران اشــغال امری روس و چــه مجاهدی
خــود را قطعــی دیــده و در طــرف مقابــل دشــمنان لــرزه 

برانــدام شــده و محکــوم بــه شکســت بودنــد.

ب - دوری از چوکی، شهرت و مقام:
ــد  ــرت خال ــم حض ــی خوانی ــخ م ــه در تاری ــه ک همانگون
بــن ولیــد رضــی اهلل عنــه برخــالف بســیاری از پهلوانــان 
ــته و  ــز نگش ــم هرگ ــم و رس ــال اس ــه دنب ــان ب و قهرمان

یاد حقانی آن خالد دوران ما

ابو صهیب حقانی
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ــم  ــی در عال ــد؛ ول ــدرت هیچــگاه نبودن ــاه و ق تشــنۀ ج
ــاب  ــه از او حس ــتد، هم ــهور داش ــی مش ــی نام گمنام
بــرده و در تمــام نبردهــای سرنوشــت ســاز اســالم حــرف 
نخســت را او مــی زد در حالیکــه هرگــز بــه دنبــال مقــام 
ــا  ــاد ب ــه دو دوره از جه ــی ب ــر نگاه ــود؛ اگ ــت نب نخس
عظمــت موالنــا حقانــی مرحــوم افکنــده شــود دیــده مــی 
شــود کــه او نیــز چنیــن بــود بــا آنکــه نامــی مشــهور و 
ــاه و  ــال ج ــه دنب ــز ب ــا هرگ ــود ام ــرح ب ــخصیتی مط ش
ــن  ــا در عی ــاء ام ــی ادع ــخصیتی ب ــوده و ش ــب نب منص
حــال بســیار تاثیــر گــذار در دو برهــه از تاریــخ حســاس 

ــد. کشــور مــا بودن

ج - طالب شهادت:
در تاریــخ مشــهور اســت کــه خالــد بــن ولیــد رضــی اهلل 
ــب  ــالم، طال ــدر اس ــدۀ در ص ــر فرمان ــتر از ه ــه بیش عن
شــهادت و کشــته شــدن در راه خدا بودند او در بســیاری 
از معرکــه هــا در ســخت تریــن و داغ تریــن لحظــه هــا به 
ســودای شــهادت حضــور مــی یافــت امــا چــون قســمت 
ــتر  ــه اش در بس ــالف آرزوی دیرین ــر برخ ــود در آخ نب
بیمــاری جــان داد و در حالیکــه اشــک هایــش می ریخت 
و اطرافیانــش جویــای حــال وی شــدند کــه از شــدت درد 
ایــن گریــه هاســت یــا از خــوف مــرگ؟ خالــد بــن ولیــد 
رضــی اهلل عنــه جامــه دریــده و بــدن چــاک چــاک خــود 
را در راه دیــن خــدا بــه همــه نشــان داده و فرمودنــد ای 
ــی  ــی نم ــم جای ــد در بدن ــی گوئی ــه م ــما چ ــر ش وای ب
ــا خنجــر  ــزه، شمشــیر و ی ــا ســر نی ــزه ی ــه نی ــد ک بینی

دشــمنان نخــورده 
ــه  ــروز گری باشــد ام
ام بخاطــر اینســت 
در  چــرا  کــه 
بســتر مــرگ دارم 
جــان مــی دهــم 
مــن  حالیکــه  در 
هــای  میــدان  در 
جنــگ  شــدید 
بــا  دنبــال مــرگ 
شــهادت  افتخــار 
ــا  ــتم؛ عین ــی گش م
مرحــوم  حقانــی 
ــوده و  نیــز چنیــن ب
ــتانیکه سعادت  دوس
کنــار  در  حضــور 
ــته و  ــان را داش ایش

شــرف همکالمــی و هــم رکابــی بــا وی را داشــتند مــی 
گوینــد موالنــا جــالل الدیــن حقانــی شــیفتۀ شــهادت و 
مقــام ُعلیــای آن بــود و در کمتــر دعایــی ایــن خواســته 
اش را فرامــوش مــی کــرد کــه از خداونــد متعــال طلــب 
شــهادت در راه او را نکنــد؛ امــا دســت تقدیــر همانگونــه 
کــه خالــد بــن ولیــد رضــی اهلل عنــه را در بســتر مــرگ 
ــب  ــی صاح ــورد حقان ــت در م ــور رب فراخواس ــه حض ب

ــد.  ــن ش ــز چنی ــوم نی مرح
بلــی متاســفانه امــروز در حالــی ایــن جمــالت را نوشــته 
و کنــار هــم قــرار مــی دهیــم کــه یکــی دیگــر از 
ــهادت  ــاد و ش ــب جه ــادق مکت ــید و ص ــان رش فرمانده
را از دســت داده و در رثایــش اشــک و در منقبتــش 
ــی  ــد حقان ــا بدان ــا دنی ــیم؛ ام ــی نویس ــا م ــی ه گفتن
ــی و  ــا حقان ــه صده ــت ک ــا رف ــی از دنی مرحــوم در حال
ــالمی  ــت اس ــود و ام ــل خ ــی از نس ــا حقان ــه هزاره بلک
تربیــه و رهســپار میادیــن جهــاد و مقاومــت کــرده اســت 
لــذا تــا وقتیکــه آرمــان حقانــی )کــه همــان مبــارزه بــا 
ــود( همــان آرمــان پیــروان  طاغــوت و دشــمنان دیــن ب
و شــاگردان وی باشــد؛ مــا بــا جرئــت گفتــه مــی توانیــم 
ــش،  ــه نام ــداده بلک ــت ن ــوار را از دس ــی بزرگ ــه حقان ک
فکــرش، راهــش زنــده و بــر کــوری چشــم دشــمنان جــم 
غفیــری از مجاهــدان بــر مســیرش ثابــت قــدم و اســتوار 

ــد. روان ان
روح شــان شــاد، نــام شــان گرامــی و راه شــان پــر رهــرو 

 . د با
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ډیر تفاوت شته په انسان کې د معنی په لحاظ
واړه لګیا دي ځیني ځان ځیني جهان جوړ وي

کورنۍ  خپلې  حداکثر  یا  او  ځان  پر  هڅې  انسانانو  ډیرو  د 
ور ټولي وي، مګر د داسي کسانو شمېر هم کم نه دی چې 
دټولنې اوجهان داصالح او ښېرازۍ منډو او هڅو یې خوب او 
ارام خراب کړی وي. جهان جوړونکي دخپل  ستر هدف په 
الر کې له  ډول ډول تکلیفونو او کړاونو سره الس اوګریوان 
شوي، جال وطني، بې خوبي او اسارتونه  یې ګاللي او باالخره 
په همدې الر کې یې خپل سرونه او د زړه ټوټې ښندلي، خو 

د زمان او مکان جبر ته نه دي تسلیم شوي.
د نړۍ جوړونکو له ډلي خدای بخښلی جناب مولوي جالل 
الدین حقاني صاحب هغه ستر شخصیت و،  چې په دې الر 
او خدمتونه ترسره کړي  نه ستړي کیدونکې هڅې  کې یې 

دي.
نه پوهیږم  دوارسا او ناټو د شکست د اتل ) حقاني صاحب( 
راپیل کړم. د حقاني صاحب  له کومه   او  اړه څه، څنګه  په 
شخصیت څو بعدونه لري او هر بعد یې بیا ځانته پر جال- جال 
او ښاخونو مشتمل دی. خو دلته به دحقاني صاحب  څانګو 
ددیني، ملي او جهادي  څو بعدي شخصیت په اړه لیکوال په 

لنډ ډول فقط دخپل تاثر د بیانولو هڅه وکړي.
حقاني صاحب دمعاصر جهادي بهیر هغه ځالنده لمر و ، چې 
ډیرو یې په ځال اورڼا  دمقصود منزل پر لور ګړندي ګامونه 
اوچت کړي او  پر همدې الره  پر دښمن دغلبې او یا تل پاتې 
بري ) شهادت (تر درشله رسیدلي دي. حقاني هغه پوالدي 
امیر و، چې د وارسا او ناټو  پر ضد اوږدې مبارزې یې دښمن 
پر ګونډو کړ،خو دنوموړي عزم دزمان او مکان سړو سیلیو او 

تورو بړبوکیو سست نه کړ.
ځینو  صف  دجهادي  کې  جهاد  ضد  شوروي  په 
امیرانو،قوماندانانو او وسله والو دومره انحراف وکړ چې مات 
بیا د سپینې  او ډیرو یې  په سجده شول  ته  شوي کریملین 
ډیر  په  او  کړل  تېر  تیغه  له  هیوادوال  خپل  کې  چوپړ  ماڼۍ 
ویاړ سره یې د پنټاګون بمونو او راکټونو ته دخپلو هیوادوالو 
دوژلو په موخه کوردینات ورکړل.خو حقاني نه یوازي داچې 

سپېڅلي  خپل  پر  ډیر  ال  بلکې  وښت،  وانه  مسیره  اصلي  له 
مسیر ټینګ شو او دښمن ته یې په ډانګ او استدالل سره نه 

هیریدونکی سبق ورکړ.
ارواښادحقاني د صلیبي یرغلګرو لښکرو پر ضد داسي مبارزه 
وکړه چې پر پیاوړتیا یې دښمن هم اعتراف کوي او لومړی 
ضد  پر  اشغالګرو  د  صاحب  حقاني  ګڼې.  یې  دښمن  درجه 
روان جهاد کې دخپل زړګي څلور ټوټې) ډاکټر نصیرالدین، 
حافظ بدرالدین،عمر او محمد( قرباني کړې.د بچیانو قربانۍ 
مبارزې  له  او  ستومانه  حقاني  ږیری  سپین  داچې  یوازي  نه 
پښېمانه نه کړ، بلکي جهادي عزم یې ال ټینګ شو، جذبه یې 

سرشاره او روحیه یې ال پسې  پیاوړې شوه.
او ټول ملت  امارت مشرتابه  جناب حقاني صاحب داسالمي 
ته  دمشر زوی) ډاکټر نصیرالدین( دشهادت مباکي وړاندي 
کړه. حقاني دښمن ته  روښانه کړه چې ال ډیري قربانۍ ته 
د  چې  څنګه  لکه  وویل:»  یې  کې  ټکو  رسا  په  او  دی  چمتو 
نه  قرباني  دکورنۍلومړنۍ  زموږ  شهادت   نصیرالدین  ډاکټر 

ده،وروستنۍ به هم نه وي«.
حقاني صاحب هغه ځوانان د غبطې وړ بلل چې د خدای جل 
جالله په الر کې سرونه نذرانه کوي او دشهادت جامونه پر سر 
اړوي.حقاني د شهادت تنما کوله او دخدای جله جالله څخه 

یې غوښته چې د شهادت عالي مقام ته یې کامیاب کړي.
دجناب حقاني صاحب کارنامې او حماسې دومره زیاتې دي 
چې په یوه لیکنه  کې څه، چې یو کتاب کې هم نه شي  را 
یو ځای کیدای . لنډه داچې حقاني صاحب مدبر رهبر، جید 
عالم،غښتلی جنرال،  دشجاعت منار، د صبر  او استقامت غر 

او دنیکو اخالقو سمندر و.
ستا د ښایست ګلونه ډیر دي

ځولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولومه
په پای کې د ستر څښتن په لوی دربار کې دعاجزۍ السونه 
لپه کوو، چې ستر غازي خدای بخښلی جناب حقاني صاحب 
کړي. کورنۍ  برخه  په  ور  لقاء  او  رضاء  خپله  ته   اهلل   رحمه 
البدل نصیب کړي.  او نعم  او الرویانو ته یې صبر، استقامت 

امین ثم امین!

د وارسا او ناټو 
د شکست اتل )حقاني(

سید شریف
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انجنیر محمد نذیر تنویر

مردی که تاریخ را رقم زد.
مردی »طاغوت شکن«.

»خالد« این عصر.
به لقای اهلل جل جالله پیوست!

چه پیوستن زیبا:
ـــن  ـــخت تری ـــر در س ـــان عص ـــر طاغوتی ـــش در براب قامت

ـــت؛ ـــم نگش ـــی، خ ـــالی اله ـــرایط ابت ش
ـــه اش  ـــتقامت« را پیش ـــر و اس ـــودش »صب ـــا خ ـــه تنه ن
گردانیـــد، بلکـــه خانـــواده اش را نیـــز چنیـــن تربیـــه 

ـــت! داش
ـــر از  ـــی«، گل معط ـــن »حقان ـــالل الدی ـــوی ج ـــی! مول بل

ـــالمی«؛ ـــت اس ـــبد گل »ام س
مردی از »مردان راستین« اسالم!

مـــردی کـــه بـــر مصلحـــت هـــا پشـــت گردانیـــد، و 
ـــرای اهلل جـــل  »دوســـتی و دشـــمنی« اش را صـــرف از ب

ـــم زد! ـــه، رق جالل
مـــردی کـــه بـــدون تردیـــد و انتظـــار؛ باورمندانـــه و 

شـــجاعانه اعـــالن دوبـــارۀ »جهـــاد« را نمـــود؛
»جهاد« در برابر »لشکریان صلیبی«!

ـــا »امیـــر المؤمنیـــن« )مـــال  مـــردی کـــه در بیعـــت اش ب
ــادار  ــتوار و وفـ ــه اهلل( اسـ ــد رحمـ ــر مجاهـ محمدعمـ

ـــالمی  ـــارت اس ـــوار »ام ـــخت و دش ـــای س ـــد، و روز ه مان
ـــتقامت«  ـــر و اس ـــا »صب ـــه و ب ـــتان« را، حکیمان افغانس

ـــود. ـــپری نم س
ـــن  ـــتین« ای ـــردان راس ـــردی از »م ـــی«؛ م ـــی! »حقان بل

ـــت؛ ام
مردی طاغوت شکن!

مـــردی کـــه در هدایـــت مـــردم حریـــص بـــود، و در 
شکســـت طاغـــوت، از خوشـــی در لبـــاس نمـــی گنجیـــد؛

ُرَحَمـــاُء  الُْکفَّـــاِر  َعلَـــی  اُء  »أَِشـــدَّ کـــه  مـــردی 
بَْیَنُهْم«}الفتـــح:۲9{ را عمـــاٌل در زندگـــی اش عملـــی 

ســـاخت؛!
»خالد« این عصر،

قـــوت جبهـــات »جهـــاد«؛ کـــه خداونـــد آنـــرا از مـــا 
دور ســـاخت،

ـــد  ـــق« پیون ـــد خال ـــر »امی ـــرد« را، ب ـــر »ف ـــد ب ـــا امی ت
ـــد! ده

»حقانی«، قائد واقعی هر دو »جهاد« بود؛
ـــی  ـــی نم ـــری« وقع ـــای بش ـــرج ه ـــر »ب ـــه، ب ـــدی ک قائ

ـــت، گذاش
و از »برج آسمانی« همیشه در هراس بود.

طاغوت شکن امت )خالد ثانی(

 به لقای هللا جل جالله پیوست!

مقیم در هالند
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بلی! »حقانی« به لقای اهلل جل جالله پیوست!
و چه پیوستن زیبای:

ـــَو  ـــِه َوُه ـــُه لِلَـّ ـــلََم َوْجَه ـــْن أَْس مَّ ـــا ِمّ ـــُن ِدیًن ـــْن أَْحَس َوَم
ُمْحِســـٌن

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن کس ـــر از آئی ـــی بهت ـــه کس ـــن چ آئی
خالصانـــه خـــود را تســـلیم اهلل کنـــد، در حالـــی کـــه 

نیکـــوکار باشـــد }النســـاء:۱۲۵{
»حقانی«؛ مردی »سنگر« و مردی »قلم«!

مـــردی کـــه در ســـنگر »مجاهـــد«، و در خانـــواده و 
اجتمـــاع »حافظـــان قـــرآن« تربیـــه مـــی داشـــت؛

دو چیـــزی کـــه، خشـــم طاغوتیـــان را بـــر مـــی 
ــن  ــا ایـ ــان بـ ــمنی شـ ــدت دشـ ــر شـ ــت، و بـ انگیخـ

ــزود. ــی افـ ــد« مـ ــواده مجاهـ »خانـ
ــی  ــار مـ ــرش« افتخـ ــینۀ پسـ ــر »سـ ــه بـ ــردی کـ مـ

ــت؛ داشـ
سینه ای »بدرالدین«؛

سینه ای »پُر از قرآن«!
ـــن  ـــن متجاوزی ـــم افگ ـــای ب ـــاره ه ـــه، طی ـــینه ای ک س

ـــدرد! ـــرا ب ـــت آن ـــکا، نتوانس امری
ـــینه  ـــا »س ـــت، ام ـــه گش ـــه تک ـــن«، تک ـــی! »بدرالدی بل

ـــد؛ ـــالم بمان اش« س
پـــدر، بـــا رویـــت ســـینه اش، پســـرش را شناســـایی 

داشـــت،
ــم  ــجده خـ ــری سـ ــی«، سـ ــانۀ الهـ ــن »نشـ ــا ایـ و بـ

ــت! ــر گشـ ــیرش باورمندتـ ــر مسـ ــوده و بـ نمـ
پس بخواب!

»حقانـــی«  ای  بخـــواب، 
همچـــو یارانـــت!
همچو »عمر ثالث«؛

ــز  ــه رمـ ــد؛ کـ آرام بخوابیـ
دعـــای »پـــدر پیامبـــران« 

ــتید! را خـــوب دانسـ
ابراهیـــم  دعـــای  رمـــز 

الســـالم: علیـــه 

لَِســـاَن  لِـــي  َواْجَعـــْل 
اْلِخِریـــَن  ِصـــْدٍق فِـــي 

"٨۴ : ء ا لشـــعر "ا
ـــم  ـــدگان نیکنام ـــزد آین و ن

ـــردان! گ

ــا  ــی«، تنهـ ــن »نیکنامـ ایـ
ــت؛ ــدن« نیسـ »نامیـ

ایـــن »نیکنامـــی«، عبـــادت »پـــس از مـــرگ« مـــی 
باشـــد؛

ـــوی  ـــات دنی ـــور حی ـــدم حض ـــرد در ع ـــه، ف ـــی ک عبادت
ـــد. ـــی یاب ـــل م ـــات« نای ـــت درج ـــه »رفع اش، ب

خوشبختید، ای »قائدین جهاد«!
خوشبختید، از ثمرۀ امتحان نهایی تان که:

ـــدان  ـــد، و ب ـــی دارن ـــاد م ـــی ی ـــه نیک ـــما ب ـــکان از ش نی
ـــد! ـــی برن ـــام م ـــدی ن ـــه ب ـــما ب از ش

هر دو در غنای حسنات تان سعی دارند:
ـــت  ـــرای »رفع ـــت از ب ـــکان- دعایس ـــدن، نی ـــو نامی نیک

ـــما؛ ـــات« ش درج
ــنات  ــت از حسـ ــۀ سـ ــدکاران- جریمـ ــی، بـ و بدگویـ

ــما! ــات« شـ ــت درجـ ــان، در »رفعـ ایشـ
پس آرام بخوابید! 

بخوابیـــد کـــه از خـــود »نیکنامـــی« بجـــا گذاشـــتید، 
کـــه تـــا »روز حشـــر«، کـــوه هـــای از »حســـنات« را 

برایتـــان بـــه ارمغـــان خواهـــد داشـــت؛
ـــرای  ـــالم ب ـــه الس ـــم علی ـــه ابراهی ـــود ک ـــزی ب ـــن رم و ای

ـــد. ـــر آموختان بش
بخوابید!

ـــروه  ـــی و راه گ ـــان، راه فردگرای ـــه راه ت ـــد، ک آرام بخوابی
ـــت؛ ـــی نیس گرای

ـــه  ـــه همیش ـــت، ک ـــنت« اس ـــرآن و س ـــما، راه »ق راه ش
ـــد. ـــد مان ـــروز خواه ـــاودان و پی ج



علمی * فرهنگی * جهادی

ذی قعده و ذی الحجه 1439هـ سال پنجم * شماره پنجم

51

یکتـن از اعضـای خانـواده مولـوی جـالل الدیـن حقانـی 
رحمـه اهلل بـرای مـن قصـه کرد، وقتـی پسـر دوم حقانی 
صاحـب را طیـاره بی پیلـوت امریکایی ها هـدف قرار داد 
و بـه شـهادت رسـانید، آن زمانـی بـود کـه هـر روز خبر 
شـهادت رفقـاء مـی رسـید. مـن و حاجـی خلیـل )برادر 
خـورد مولـوی صاحـب( رفتیـم تـا حقانـی صاحـب را از 
شـهادت پسـرش خبـر کنیم، دیدیـم که حقانـی صاحب 
قـران کریـم را در دسـت داشـته مصـروف تـالوت اسـت. 
حاجـی خلیـل نمی دانسـت چگونـه حقانی صاحـب را از 

شـهادت پسـرش خبـر بدهد.
خبـر رسـیده بـود کـه محمـد هـدف حملـهء درون – 
طیـارۀ بـی پیلـوت – قـرار گرفته اسـت، در کنـار حقانی 
صاحـب شـخص دیگـری هـم نشسـته بـود، وی پرسـید 
محمـد حـاال چطور اسـت؟ مـا در جـواب گفتیـم : خوب 
اسـت، حاجـی خلیل در مـورد صبر و حوصلـه حرف زد و 
فضیلـت شـهید را بیان کـرد. در مدت کوتـاه، این دومین 
پسـر حقانـی صاحـب بـود کـه بـه شـهادت رسـیده بود، 
بنـاًء نمـی توانسـتیم بـه یکبارگـی خبـر شـهادت محمد 
را برایـش بگوئیـم، امـا حقانـی صاحـب فهمیـد و به قهر 
پرسـید : چـه شـده اسـت؟ درسـت حـرف بـزن؟ محمـد 
شـهید شـده یا زخمی اسـت؟ حاجـی خلیل جـواب داد: 
بلی، محمد شـهید شـد. هیـچ اثری از غـم و اضطراب در 
چهـرهء حقانـی صاحـب پدیـدار نشـد، بـه حاجـی خلیل 
گفـت : )اینچنیـن( درسـت حـرف بـزن، این حـرف تازه 

ای نیسـت سـپس بـه تالوت مشـغول شـد.
و  سـفر  امـا  نیسـت،  دشـوار  حـق  راه  در  نهـادن  قـدم 
اسـتقامت دریـن راه از تـوان هـر کسـی نیسـت. مولـوی 
جـالل الدیـن حقانـی – رحمه اهلل – کسـی بـود که این 
سـفر را بـا کمـال اسـتقامت تکمیل نمـود. هـرگاه به این 
راه قـدم نهـاد، دیگـر بـه عقـب نـگاه نکـرد. بـا زخـم ها، 

شـهادت هـا، اخطارهای لسـت سـیاه و تهمت هـای بیجا 
مواجـه شـد، امـا پروای چیـزی را نداشـت و تـا دم مرگ 

نمود. اسـتقامت 
مولـوی جـالل الدیـن حقانـی ٨۰ سـال پیـش در قریـهء 
سـوریخیل ولسـوالی زدران والیـت پکتیـا بـه دنیـا آمـد. 
کسـی فکـر نمی کـرد وی بـه شـهرت جهانی می رسـد، 
زندگـی اش خـارزار مـی باشـد، هـر روز با آزمـون ایمان 
دچـار می باشـد، اشـغالگران و غالمان داخلی شـان پالن 
هـای مـرگ وی را طـرح می کننـد، اما اهلل متعـال گاهی 
همچـون غـزوۀ بدر توسـط وی شـاخ های شـوروی ها را 
مـی شـکند، گاهـی هـم ماننـد غـزوۀ احـد غـم فرزندان، 
از اعضـای خانـواده را  بـرادران، دوسـتان و ده هـا تـن 
برایـش نشـان مـی دهـد و گاهـی هـم توسـط فرزنـدان 
وی منظـرۀ شکسـت قیصر و کسـری )ناتـو( را برای امت 

مسـلمه بـه نمایـش می گـذارد.
یکتـن از مجاهدیـن والیـت پکتیـا »تـاج الدیـن« قصـه 
مـی کنـد کـه در منطقـهء نریزوی ولسـوالی تنـی والیت 
خوسـت بـا عسـاکر درگیـر شـدیم، مجاهدیـن اسـلحهء 
ضعیـف و تجربـهء ناچیـز داشـتند، تعـداد مجاهدیـن هم 
کـم بود، دشـمن قوی شـد و مجاهدیـن پراکنده شـدند، 
صـدای شـلیک هـا شـنیده مـی شـد، مجاهدیـن عقـب 
نشـینی کردند و شـب هنـگام تمـام مجاهدین بـه مراکز 
خـود برگشـتند، ولـی حقانـی صاحـب رحمـه اهلل حضور 
نداشـت، فکر کردیم شـاید اسـیر شـده باشـد، یا شب در 
کوه مانده باشـد و یا هم شـهید شـده باشـد، صبحگاه به 
جسـتجوی شـان بیـرون شـدیم، در سـاحهء کمیـن یک 
تانـگ دشـمن ایسـتاده بـود، نزدیـک رفتیـم، پـای یـک 
رفیق ما به سـنگ خورد و سـروصدا شـد، از طرف پایین 

صـدا شـد : که هسـتی؟
ایـن صـدای حقانـی صاحـب بـود که عسـاکر دشـمن را 

)حقانی( ملنِگ عصر پریشان رحلت کرد

 نصیب زدران
ترجمه : ماهر افغان
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بـود،  کـرده  اسـیر 
صاحـب  حقانـی 
تانگ نشسـته،  باالی 
بـود  رفقـاء  منتظـر 
کـه عسـاکر دشـمن 
و غنائـم را بـه جـای 
دهنـد. انتقـال  امـن 

مولـوی جـالل الدین 
حقانـی – رحمـه اهلل 
جهـاد  زمـان  در   –
هـا  شـوروی  علیـه 
فرمانـده  حیـث  بـه 
مرحـوم  برجسـتهء 
یونـس  مولـوی 
و  جهـاد  خالـص 
تـا  نمـوده،  مبـارزه 
اخیـر بـا خالـص بابا 

وفـادار مانـد. هـرگاه جنگ های داخلی آغاز شـد، سـالح 
و مجاهدیـن زیادی داشـت، اما کسـی پاتـک وی را ندید، 
نـه هـم بخاطر چوکـی در منازعـات داخلی سـهم گرفت. 
در جریـان هـرج و مـرج داخلـی، آمـاج حمـالت طـرف 
هـای دخیـل در جنگ قـرار گرفـت، اما باز هـم به تالش 

داد. ادامـه  صلـح  بـرای  خـود  هـای 
با امارت اسـالمی طالبان بدون کدام شـرط یکجا شـد، با 
مـال محمد عمـر مجاهد رحمه اهلل بیعت کـرد و در حالی 
کـه پیشـنهاد سـه الـی پنج والیـت برایش شـده بـود، تا 
اخیـر عمـر بـا طالبـان وفـادار باقـی مانـد. پروپاگندهای 
پـوچ و بی اسـاس »شـبکهء حقانی« زمزمه شـد، اما هیچ 
تـالش دشـمن بـرای اینکـه جـالل الدیـن حقانـی را بـه 
نقـض عهـد با مـال محمد عمـر مجاهـد – رحمهما اهلل – 

وادار بسـازد، کامیاب نشـد.
دورهء جهـاد شـوروی،  در  وی  از همسـنگران  بسـیاری 
بـه ناتـو تسـلیم شـدند. کرسـی، مراعـات و وزارت هـا را 
گرفتنـد، فرزنـدان شـان را به خارج از کشـور فرسـتادند، 
بعضـی شـان حتـی در صف ناتو کشـته شـدند، اما جالل 
الدیـن حقانـی رحمـه اهلل بـرای خـود و فرزندانـش راهی 
را انتخـاب کـرد کـه مملـو از سـختی هـا بـود، راهـی که 
خطـرات و زیـان دنیـوی داشـت، امـا فایدۀ آخـرت را در 

بود. آن دیـده 
یـک بـرادرش در جهـاد علیـه شـوروی هـا شـهید شـد، 
بدرالدیـن  نصیرالدیـن حقانـی،  دلبنـدش  فرزنـد  چهـار 
حقانـی، محمـد حقانـی و محمـد عمر حقانـی – رحمهم 
اهلل – از سـوی امریکایـی هـا بـه شـهادت رسـیدند، یک 

پسـرش انـس حقانـی – فک اهلل اسـره – هنـوز در زندان 
بـه سـر مـی بـرد، حـدود ۵۰ تـن از اعضـای خانـواده به 
شـمول یـک خواهـرش از دسـت امریکایـی هـا شـهید 
شـدند، برادران و پسـرانش شـامل فهرسـت سـیاه شدند، 
خانـه اش پـر از یتیم شـد، امـا هیچگاهی موقـف اش در 
مقابـل امریـکا تغییر نکـرد. ایـن نمونهء بزرگـی از غیرت 

اسـت. وی  ایمانی 
سـخن کسـی اسـت که اگر می خواهی حق را بشناسـی، 
پـس رخ تیرهـای باطل را نـگاه کن به کدام طرف اسـت، 
تاریـخ امـت اسـالمی از معـاذ و معـوذ تـا خالـد بـن ولید 
– رضـی اهلل عنهـم – ، از  حسـین رض تـا صـالح الدین 
ایوبـی، محمـد بن قاسـم، عمر مختـار، احمدشـاه ابدالی، 
میرویـس هوتـک، مـال محمـد عمر مجاهـد و اسـامه بن 
شـک،  بـدون  دارد.  قهرمانانـی   – اهلل  رحمهـم   – الدن 
جـالل الدیـن حقانـی – رحمـه اهلل – نیـز قهرمانـی بـود 
کـه در هـر عصـر سـینهء خـود را در برابر تیرهـای باطل 
سـپر کـرد، امـا راه حـق را تـرک نکـرد و در همیـن راه 

مـرگ به سـراغش رسـید.
اینگونـه قهرمـان هـا از دنیـا می رونـد، اما بـه دنیا درس 
قهرمانـی و حقانیـت می دهند. امروز خوشـحال هسـتیم 
کـه بـرای رهبری غمگین هسـتیم که کاری نکرده اسـت 
کـه بـرای مـا طعنـه باشـد. خـودش هـم زخمـی شـد و 
جوانـان و حتـی زنـان خانـواده اش نیـز قربانـی دادنـد، 
شـهادت نصیـب وی نبـود و همچـون خالـد ابـن ولید – 

رضـی اهلل عنـه – بـه مـرگ خـود وفـات کرد.

*** حقانی صاحب فهمید و به قهر پرسید : چه شده است؟ 
حاجی  است؟  زخمی  یا  شده  شهید  محمد  بزن؟  حرف  درست 
و  غم  از  اثری  هیچ  شد.  شهید  محمد  بلی،   : داد  جواب  خلیل 
اضطراب در چهرهء حقانی صاحب پدیدار نشد، به حاجی خلیل 
گفت : )اینچنین( درست حرف بزن، این حرف تازه ای نیست سپس 

به تالوت مشغول شد.

*** یک برادرش در جهاد علیه شوروی ها شهید شد، چهار 
محمد  حقانی،  بدرالدین  حقانی،  نصیرالدین  دلبندش  فرزند 
حقانی و محمد عمر حقانی "رحمهم اهلل" از سوی امریکایی 
ها به شهادت رسیدند، یک پسرش انس حقانی "فک اهلل اسره" 

هنوز در زندان به سر می برد.
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